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Apresentação 
 

O V Congresso de Iniciação Cientifica do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio Grande do Norte apresenta nestes Anais, 132 trabalhos 
oriundos das cinco Unidades da Instituição, bem como são identificadas 
contribuições de bolsistas de pesquisa da UFRN, UFERSA, UERN, FACEX e 
UNP.  

A presença de outras Instituições no Evento mostra que estamos construindo 
um Evento com caráter Regional para disseminar a produção e o debate 
científico da juventude. 

A publicação de uma Edição Especial na Revista Holos com os melhores 
trabalhos apresentados no V CONGIC do CEFET-RN qualifica o evento e dá 
uma maior importância ao Programa de Iniciação Científica.   

Os trabalhos publicados mostram a diversidade e a maturidade que alcança o 
Programa Institucional de Pesquisa refletido por uma de suas ações que é o 
seu Programa de Iniciação Científica. 

Esta publicação conta com trabalhos distribuídos nas seguintes áreas do 
conhecimento: Alimentos (9,8%); Comércio Exterior (12,1%); Construção Civil 
(3,8%); Educação (36,4%); Indústria (9,8%); Informática (4,5%); Lazer e 
Qualidade de Vida (9,1% ); e Recursos Naturais (14,4%).  

É interessante observar a produção científica da área de alimentos, a qual é 
um indicador da consolidação das atividades de formação dos recursos 
humanos voltados para um setor econômico importante no desenvolvimento 
regional e na inserção da pesquisa no interior do Estado. 

É observada também na publicação artigos de bolsistas de programas de 
cooperação com empresas, do PIBITI/CNPq, artigos oriundos de monografias, 
entre outros. 

A publicação destes Anais completa um ciclo anual do Programa Institucional 
de Pesquisa do CEFET-RN com a prestação de contas do investimento em 
formação de recursos humanos e os resultados do desenvolvimento dos 
projetos financiados pela Instituição. 

 
Os Organizadores. 
 
José Yvan Pereira Leite 
André Luis Calado de Araújo 
Jerônimo Pereira dos Santos 
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RESUMO 

O uso de plantas medicinais na terapêutica mundial tem crescido 
significativamente. Contudo, seu consumo indiscriminado representa risco à Saúde 
Pública, tendo em vista, dentre outros fatores, a possível presença de microorganismos 
patogênicos. O local da coleta e condições inadequadas no pré-processamento, 
processamento, armazenamento, exposição e comercialização podem introduzir patógenos 
no material. Objetivamos diagnosticar a qualidade microbiológica de amostras de plantas 
medicinais comercializadas no município de Currais Novos, RN.  Treze amostras foram 
analisadas, incluindo pepaconha (Cephaelis ipecacuanha), boldo (Peumus boldo) e ameixa 
(Ximenia americana). Foram quantificados os seguintes organismos: aeróbios mesófilos 
(Ágar Padrão de Contagem, 35±1oC/24h), Coliformes Totais/Escherichia coli (teste 
presuntivo: Caldo Lactose Simples, 35±0,5oC/24-48±2; CT: Caldo VB, 35±0,5oC/24-48±2; 
E. coli: Caldo EC, 44,5±0,2oC/24±2h; Ágar L-EMB, 35±0,5oC/24±2h), bolores e leveduras 
(Ágar Batata Dextrosado Acidificado, 25±1oC/5 dias) e Staphylococcus aureus (Ágar 
Baird-Parker, 35-37oC/48±2h). Para a confirmação de S. aureus e E. coli, colônias foram 
submetidas às provas bioquímicas da Catalase e IMViC, respectivamente. Os resultados 
foram expressos em NMP/g e UFC/g, conforme o caso. Verificou-se a presença de E. coli 
em 31% das amostras, comprovando a contaminação fecal destas; S. aureus foi detectado 
em 62%; O percentual de 46,2% das amostras foi reprovado perante os padrões 
estabelecidos pela OMS para o preparo de chás e infusões, enquanto 62% foi reprovado 
para uso interno, tornando-as inadequadas para a comercialização. Diante dos dados 
obtidos, recomenda-se a continuidade e a ampliação das análises, o desenvolvimento de 
estratégias de esclarecimento dos comerciantes/usuários e fiscalização por parte do Poder 
Público nos pontos de comercialização das plantas medicinais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais, contaminação, coliformes, staphylococcus 
aureus, fungos. 
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM 

PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS 
NOVOS/RN – RESULTADOS PRELIMINARES. 

 

INTRODUÇÃO 

As comunidades humanas desde a sua gênese, acumularam conhecimentos 
empíricos, resultando nos sistemas terapêuticos coletivamente conhecidos como “Medicina 
Tradicional” 1 . Tais sistemas em muitos casos tornam-se a única fonte de tratamento 
disponível à população (FERREIRA, 2002).  Embora compreendam práticas variadas, os 
sistemas terapêuticos tradicionais têm como denominador-comum o uso de espécies 
vegetais farmacologicamente ativas, as plantas medicinais. 

Nas últimas décadas, o consumo de plantas medicinais cresceu significativamente, 
impulsionado por fatores sócio-econômicos e culturais como: o surgimento de doenças 
emergentes para as quais ainda não existem tratamentos efetivos; a crença errônea de que 
“o que é natural não faz mal” e de que as “drogas vegetais” 2 em contraste com as 
“convencionais” são mais eficientes e desprovidas de riscos; a “onda verde”, fruto dos 
movimentos ecológicos; as dificuldades de acesso aos Serviços de Saúde pública e o custo 
proibitivo dos medicamentos, em especial nos Países em Desenvolvimento (CAPASSO et 
al, 2000). 

O consumo nacional de plantas medicinais caracteriza-se pelo uso empírico e pela 
ausência de comprovação adequada das ações farmacológicas descritas pelos curandeiros, 
comerciantes e usuários (VEIGA JÚNIOR et al., 2005). Com efetividade comprovada em 
muitos casos, o uso indiscriminado de plantas medicinais pode, contudo, constituir risco à 
Saúde Pública (BUGNO et al., 2005). Tal possibilidade deve-se a fatores como: seu 
fitocomplexo3, possíveis interações indesejáveis e contaminação microbiológica (ROCHA, 

                                                 
1 1 A OMS define medicina tradicional como sendo um termo de ampla abrangência, que se refere tanto a 
sistemas tradicionais como a medicina tradicional chinesa,  a ayurverda hindu e a medicina unani árabe, bem 
como as diversas práticas curativas indígenas. As práticas terapêuticas da medicina tradicional podem 
empregar medicamentos com base em partes de animais, minerais e ervas. Também são registradas práticas 
que dispensam o uso de medicamentos, baseando-se em terapias manuais, acupuntura e terapias espirituais. 
Nos países onde predomina a medicina de caráter alopático, nos quais a medicina tradicional não se 
incorporou ao sistema sanitário nacional, esta é classificada geralmente como medicina “alternativa”, “não-
convencional” ou “complementar” (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2002). 
 
2 A ANVISA define “droga vegetal” como sendo “a planta ou suas partes, que após processo de coleta, 
secagem, estabilização e conservação, justificam seu emprego na preparação de medicamento”. (BRASIL, 
1995). 

3  Conjunto de todos os fitoquímicos presentes em um dado vegetal.  Produtos do processo evolutivo, os 
fitocomplexos estão diretamente relacionados com as inúmeras interações ecológicas às quais as espécies que 
os contém são submetidas. Possuidores de características químicas próprias, estes fitoquímicos podem 
interagir entre si antagônica ou sinergisticamente, de forma a produzirem ou não o resultado terapêutico 
esperado. Estas interações são influenciadas por fatores como constituição genética da planta, clima, 
qualidade do solo e outros fatores externos que possam atuar sobre a concentração destes químicos no vegetal 
(CAPASSO et al., 2000).   
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2004). Embora seja esperado que nas plantas medicinais exista uma rica microbiota 
naturalmente associada (VAMA et al., 2008) é possível que também estejam presentes 
microrganismos patogênicos, tendo em vista as condições inadequadas de cultivo, coleta e 
comercialização comuns no comércio popular. A contaminação por organismos 
indesejados pode ocorrer em dependência de: a) Local da coleta. A microbiota nativa pode 
conter muitas espécies de bactérias (geralmente aeróbias formadoras de esporos), fungos, 
protozoários, algas e vírus, podendo ser modificada por poluentes, o que torna possível a 
presença de patógenos no solo ou na água utilizados pela planta; b) Procedimentos 
inadequados de coleta, pré-processamento e processamento; c) formas de exposição, 
estocagem, embalagem e comercialização indesejáveis do ponto de vista sanitário; d) A 
alta quantidade de pessoas que manipulam o material durante o seu processamento ou 
comercialização nas feiras-livres; e) Armazenamento inadequado das plantas medicinais 
pelo  próprio consumidor, permitindo o acesso de insetos, que possam atuar como vetores 
mecânicos de contaminantes biológicos. (CHAN et al., 1996; DE SMET, 2004; MELO et 
al., 2000; ROCHA, 2004; THYSSEN et al., 2004.   

  Dentre os microorganismos de importância médico-sanitária que podem ser 
veiculados nas plantas medicinais encontram-se: bactérias aeróbias, Escherichia coli, 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998a) além de Staphylococcus aureus (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 1998b).   A presença de fungos em plantas medicinais 
comercializadas nas feiras-livres é também comum, especialmente quando o material é 
adquirido e mantido sob condições inadequadas à sua correta dessecação.  A contaminação 
por estes organismos pode representar um sério risco à Saúde das populações humana dada 
a potencial presença de espécies toxigênicas (AMARAL, et al., 2003; AMARAL et al., 
2001.; BUGNO et al., 2006; FURLANETO et al., 2003; ROCHA et al., 2004;  ZARONI et 
al., 2004, WORLD HEALTH ORGANIZATION 1998b).  

Apesar de ser fato reconhecido a possível presença de uma microbiota patogênica 
em plantas medicinais, o risco à Saúde Humana representado por este fato tem sido 
menosprezado pelo Estado, sendo poucos os estudos dedicados a mensurar a extensão do 
problema em nosso país, inexistindo grupos que se dediquem ao problema na Região do 
Seridó do Estado do Rio Grande do Norte.  

O consumo de plantas medicinais e derivados no município de Currais Novos segue 
o padrão encontrado nas demais cidades do interior do Nordeste, no qual o uso destes 
recursos terapêuticos é lugar-comum.  As espécies são disponibilizadas à população em 
feiras-livres, geralmente sob a forma de órgãos (ou partes destes) fragmentados e 
dessecados, ou ainda frescos. Em concordância com o modelo descrito, as condições de 
armazenamento, exposição, manipulação e embalagem dos produtos são inadequadas, 
permitindo a sua contaminação pelos agentes patogênicos discutidos anteriormente. Desse 
modo, torna-se urgente a caracterização de tal risco, para que possam ser traçadas 
estratégias de esclarecimento à população e comerciantes envolvidos. 

O objetivo deste estudo é diagnosticar a presença de Coliformes Totais, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, aeróbios mesófilos, bolores e leveduras em 
amostras de plantas medicinais coletadas na Feira Popular do município de Currais Novos, 
RN.  
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METODOLOGIA 

a) Espécies estudadas e coleta das amostras 

          Foram coletadas um total de treze amostras, compreendendo quatro de raízes de 
pepaconha (Cephaelis ipecacuanha), três de cascas do caule de ameixa (Ximenia 
americana), duas de raízes de urtiga-branca (Lamium album) e quatro de folhas de boldo 
(Peumus boldus). Nos três primeiros casos, as amostras consistiam em maços de peso e 
tamanho variáveis, compostas por porções heterogêneas, em graus variáveis de dessecação. 
No caso do Boldo, consistiam em folhas íntegras e fragmentadas, dessecadas.  

Objetivando a reprodução dos procedimentos envolvidos na comercialização popular 
das plantas medicinais, as amostras foram embaladas pelos próprios comerciantes, 
empregando-se jornais e sacolas plásticas. A seguir, as amostras embaladas foram 
acondicionadas em sacos plásticos estéreis (ziplock), observando-se minimizar os riscos de 
contaminações adicionais. O material foi encaminhado ao Laboratório de Alimentos do 
CEFET RN/UNED Currais Novos, sendo as analises iniciadas em prazo máximo de uma 
hora após a coleta. 

b) Preparo das amostras e diluições seriais 

Parcelas de 25g de cada amostra foram individualmente adicionados a 225 ml de 
Solução Salina Peptonada estéril, homogeneizando-se por agitação durante dois minutos. A 
partir desta diluição inicial (10-1), foram realizadas diluições decimais seriadas, também 
homogeneizadas, até 10-3. Quando necessário, foram realizadas diluições até 10 -6 (SILVA, 
2007). 

c) Contagem de aeróbios mesófilos/bolores e leveduras 

As diluições foram semeadas em duplicata pelo método spread plate em Placas de Petri 
contendo 15 ml de Agar Padrão de Contagem (PCA – ISOFAR), no caso dos aeróbios 
mesófilos e Ágar Dextrose Batata Acidificado (ISOFAR) no caso dos bolores e leveduras. 
As placas foram incubadas em posição invertida pelo período de 35±1oC por 24 h no 
primeiro caso e em posição normal a 25±1oC por cinco dias no segundo. Após a incubação, 
efetuou-se a contagem das colônias, sendo os resultados expressos em UFC/g.  

d) Contagem de Coliformes Totais/Escherichia coli. 

         Conforme Silva (2007) foi utilizado o Método do Número Mais Provável (NMP). um 
ml de cada diluição foi inoculado em triplicata, em tubos de ensaio contendo cada 10 ml de 
Caldo Lactose Simples e tubo Duhran invertido. O período de incubação foi de 24/48±2 h 
a 35±0,5oC. A partir dos tubos com produção de gás foram transferidas alçadas para tubos 
de ensaio associados a tubos Duhran, contendo 10 ml de Caldo Verde Brilhante-Bile 2% 
(VB – ACUMEDIA) para análise de Coliformes Totais e 10 ml de Caldo E. coli (EC - 
ISOFAR) para a análise de Coliformes Termotolerantes/E. coli.  Os Tubos VB foram 
incubados em estufa a 35±0,5oC por 24-48±2h e os EC a 44,5±0,2oC por 24±2 h em banho-
maria. A produção de gás nos tubos VB foi considerada positiva para coliformes totais.  A 
partir dos tubos de EC com produção de gás foram retiradas alçadas e estriadas Placas de 
Petri contendo cerca de 15 ml de Agar Levine Eosina Azul de Metileno (L-EMB). As 
placas foram incubadas em posição invertida a 35±0,5oC por 24±2h. Três colônias típicas 
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de cada placa foram inoculadas para as provas bioquímicas de Indol, VM, VP e Citrato 
(IMViC) e motilidade em meio SIM.  Foram consideradas positivas as colônias com perfil 
+ + - - + (biotipo 1) ou - + - - + (Biotipo 2). Em ambos os casos, os resultados foram 
expressos em NMP/g. 

 

e) Contagem de S. aureus. 
 As diluições foram semeadas em duplicata pelo método spread plate em Placas de 
Petri contendo 15 ml de Agar Baird-Parker (ISOFAR) e incubadas na posição invertida a 
35-37oC/48±2 h. Colônias típicas foram selecionadas e submetidas ao teste da Catalase, 
utilizando-se Peróxido de Hidrogênio a 3%. Os resultados foram expressos em UFC/g. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Conforme tabela 1, o maior índice de contaminação foi registrado entre as raízes, 
seguido pelo verificado em amostra caule (cascas). O menor índice observado ocorreu 
entre as amostras de folhas. No caso das raízes os altos níveis de contaminação são 
condizentes com a rica microbiota associada ao solo, o que inclui bactérias aeróbias e 
fungos (VAMA, 2008).  

 

 
Tabela 1: amostras analisadas e respectivos níveis de contaminação microbiológica. 
Planta Parte 

 
C. Totais 
(NMP/g) 

E. coli 
(NMP/g

) 

S. aureus 
(UFC/g) 

Aer. Mesf 
(UFC/g) 

Bolr/lev 
(UFC/g) 

Ameixa Casca <3,0 Ausente Ausente 2,3 x104 6,6x103 
Ameixa Casca <3,0 Ausente >1x101 3,4x103 4,8x104 
Ameixa Casca <3,0 Ausente 3,5x102 Inc até 10-6* 2x 104 
Boldo Folha <3,0 Ausente Ausente 4,3x102 4,9 x102 
Boldo Folha <3,0 Ausente Ausente 2x102 5x101

Boldo Folha 9,2 3,6 >2,8x102 3,8x103 3,3x102 
Boldo Folha <3,0 Ausente 4x101 4x103 5,5x102 

Pepaconha Raiz 35 15 1,6x105 Inc até 10-6* Inc até 10-6* 
Pepaconha Raiz <3,0 Ausente Ausente 1,1x104 1,7x105

Pepaconha Raiz <3,0 Ausente Ausente 7x104 3,8x104 
Pepaconha Raiz <3,0 Ausente Inc até 10-6* 5,1x104 5,4x102

Urtiga 
branca 

Raiz 1.100 7,2 2x103 7,9x106 Inc até 10-6* 

Urtiga 
branca 

Raiz 1.100 15 2,6x105 Inc até 10-6* 3,4X103 

* Não produziram contagens viáveis até diluições da ordem de 10-6. 
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Observou-se que em 100% das amostras de ameixa e em 75% das de boldo, foram 

registrados baixos níveis de Coliformes Totais (<3,0 NMP/g) e ausência de E. coli (tabela 
1). Isto pode relacionar-se tanto com a ausência de contaminação fecal, quanto com o grau 
de desidratação do material examinado. A análise da Atividade de Água apontou os valores 
médios: ameixa 0,57 e boldo 0,53. Tais valores limitam o crescimento microbiano, já que 
refletem a pequena disponibilidade de água livre para o metabolismo dos microrganismos. 
Valores inferiores a 0,90 restringem o crescimento da maioria das bactérias patogênicas, 
embora permitam o desenvolvimento de certas bactérias aeróbias mesófilas e fungos, o que 
é consistente com o observado. Os valores de Atividade de Água verificados correspondem 
aos encontrados nos denominados “Alimentos de Baixa Umidade”, sendo inferiores aos 
limites mínimos exigidos por E. coli - 0,95 e Staphylococcus aureus - 0,83 (Silva et al., 
2007). Outro fator que pode ter contribuído para os baixos índices de E.coli, é a presença 
de taninos e flavonóides (ameixa) e 1,8 – cineole (boldo). Tais fitoquímicos possuem ação 
bactericida comprovada sobre a E. coli e S. aureus, dentre outras bactérias Gram-positivas 
e Gram-negativas. Sabe-se que alguns dos fitoquímicos presentes em plantas medicinais 
podem atuar sobre os microrganismos mencionados em concentrações tão baixas quanto 
50 ppm (BRASILEIRO et al., 2008; DUKE, 2008; MAZUTTI et al., 2008; OGUNLEYE 
& IBITOYE, 2003;). É possível que a presença de S. aureus (boldo: 50%; ameixa: 66,7%) 
e E. coli (boldo: 25%), deva-se a contaminação pouco antes ou durante os procedimentos 
de coleta, uma vez que as condições para a sobrevivência a longo prazo dos 
microrganismos eram inadequadas. Contudo, o nível de E. coli observado (3,6 NMP/g) 
está abaixo do máximo permitido pela OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
1998b). 

 
Em relação à pepaconha, 100% das amostras apresentaram níveis de Coliformes 

Totais inferiores a 3,0 NMP/g, não sendo detectada E. coli em 75% dos casos. Foi 
constatada a presença de S. aureus em 50% do material examinado. A média da Atividade 
de Água observada foi de 0,84, inferior ao exigido por E. coli, mas acima do mínimo 
requerido pelo S. aureus. Assim, a Atividade de Água pode ter exercido influência sobre os 
níveis de contaminação por estes organismos. Uma das amostras (25%) apresentou E.coli 
em nível superior ao estabelecido pela OMS para material destinado a uso interno. O maior 
nível de contaminação por bolores e leveduras foi registrado entre as amostras desta 
espécie. Apesar de possuir fitoquímicos com potencial ação microbicida (DUKE, 2008), 
não foram encontradas referências sobre atividade antibacteriana para a pepaconha. 

 
Dentre todas as espécies analisadas, os maiores níveis de contaminação para os 

microrganismos testados – excetuando-se bolores e leveduras - foram registrados entre as 
amostras de urtiga-branca. Ainda assim, os níveis observados desta classe de 
microrganismos eram superiores ao limite estabelecido pela OMS para uso interno.  Não 
foram encontradas quaisquer referências de atividade antimicrobiana para esta planta 
medicinal.  

 

A presença de E.coli e S. aureus nas amostras examinadas é preocupante, uma vez 
que tais organismos podem estar presentes em níveis mais altos no material não-testado 
disponível à população. Certas cepas de E. coli são patogênicas, sendo que as doenças 
transmitidas nos alimentos por elas contaminados são classificadas pelo International 
Commission on Microbiological Specification for foods como pertencentes ao grupo de 
risco IA, onde estão inclusas as patogenias “de severo perigo para a população em geral, 
representando risco de morte, seqüelas crônicas ou longa duração” (SILVA et al., 2007).  
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A presença destes microorganismos em materiais de origem vegetal pode representar sério 
risco, mesmo nos casos em que as plantas medicinais são utilizadas em preparações que 
envolvam água em altas temperaturas (cozimentos e infusões). A E. coli e outros 
organismos entéricos são potencialmente produtores de enterotoxinas termoresistentes, 
capazes de suportar as temperaturas envolvidas e permanecer ativas no produto final 
(JAWETZ et al., 1973). A produção de toxinas termoresistentes ocorre também no caso de 
contaminação por Staphylococcus aureus, embora complicações ou óbitos decorrentes da 
infecção por este microorganismo sejam raras (SILVA et al., 2007). É importante ressaltar 
que a presença de E. coli é indicativa de contaminação fecal. Assim, podem estar presentes 
no material outros patógenos veiculados por fezes humanas e/ou animais, como ovos de 
helmintos ou cistos de protozoários.  

 
Em 100% das amostras, verificou-se a presença de bolores e leveduras. Em 46,2% 

dos casos, os limites estabelecidos pela OMS para materiais de origem vegetal destinados 
ao preparo de chás e infusões (104 UFC/g) foi excedido, enquanto 62% excedeu o limite 
máximo de 103 UFC/g para materiais de origem vegetal para uso interno (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION 1998b). A presença de contagens elevadas de fungos pode 
constituir risco à Saúde Humana, dada possibilidade da presença de espécies produtoras de 
compostos tóxicos carcinogênicos, as aflatoxinas. Dotadas de elevada toxicidade, com 
efeitos mutagênicos, carcinogênicos e teratogênicos, as aflatoxinas são apontadas na 
etiologia do câncer hepático, dentre outras doenças graves (OLIVEIRA; GERMANO, 
1997). Algumas aflatoxinas são termoestáveis e podem estar presentes nos chás e infusões. 
Dentre os fungos capazes de produzi-las estão: Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, 
Aspergillus ochraceoroseus, Aspergillus pseudotamarii, Aspergillus nomius, Aspergillus 
bombycis e Emericella venezuelensis. Estas espécies estão frequentemente associados às 
plantas medicinais. Os fungos são bastante resistentes às condições adversas, como pH 
ácido e Atividade de Água baixa, com crescimento ótimo ocorrendo entre 20o a 37º, em 
dependência da espécie. Tais características explicam a sua presença no material 
examinado (AMARAL et al., 2001; BUGNO et al., 2006; FURLANETO, et al., 2004; 
ROCHA et al., 2004; ROCHA, 2005; SILVA et al., 2007; WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 1998b).  No entanto, a Atividade de Água média das amostras de 
ameixa (0,57) e boldo (0,53) as torna inadequadas ao desenvolvimento dos principais 
bolores toxigênicos comuns em alimentos (Gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium). 
Tais fungos exigem Atividade de Água mínima entre 0,80 e 0,93, superior à verificada nas 
amostras analisadas (SILVA et al. 2008).  

O impacto das baixas condições de higiene sobre a qualidade microbiológica das 
plantas medicinais testadas é também expresso pela presença de microrganismos aeróbios 
mesófilos em 100% das amostras examinadas. A contaminação por este grupo de 
organismos é esperada em materiais que estejam expostos e armazenados 
inadequadamente, o que corresponde ao observado no ponto de comercialização. Os 
menores índices de contaminação por aeróbios mesófilos foram registrados nas amostras 
de boldo, o que pode ter relação com os fatores limitantes já discutidos.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

O maior nível de contaminação geral foi registrado entre as raízes e o menor, entre 
as folhas. Os maiores índices de contaminação por grupo de microrganismos foram: 
Coliformes totais - boldo; Aeróbios mesófilos/E. coli/S. aureus – urtiga branca; Bolores e 
leveduras – pepaconha; Constatou-se a presença de E. coli em 31% das amostras, o que 
denota contaminação fecal; S. aureus foi detectado em 62% do total; 46,2% das amostras 
analisadas foram reprovadas para o preparo de chás e infusões, enquanto 62% foram 
reprovadas para outras formas de uso interno, considerando-se os limites estabelecidos pela 
OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION 1998b). 

 
Diante dos dados obtidos, recomenda-se a continuidade e a ampliação das análises, 

o desenvolvimento de estratégias de esclarecimento dos comerciantes/usuários e a 
fiscalização por parte do Poder Público nos pontos de comercialização. 
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RESUMO 

A fruticultura tropical regional oferta frutas em curto período e apresenta consideráreis 

perdas de pós-colheita (5 a 25%). Assim, a produção de polpa congelada é uma alternativa para 

redução de perdas. O Estado do Rio Grande do Norte destaca-se como pólo de produção de 

frutas e já apresenta alternativa de oferta de polpas congeladas simples. Este trabalho teve por 

objetivo a obtenção de polpas simples e mistas, como alternativa à diversificação e oferta de 

produtos saudáveis, convenientes e atrativos, com avaliação de parâmetros físico-químicos 

relevantes. Os frutos foram originários da região do Seridó e as polpas extraídas através de 

liquidificador domestico e despolpadeira. Foram testados dois mix em diferentes proporções 

(graviola com maracujá e tamarindo com abacaxi,). Realizou-se análises em triplicata dos teores 

de sólidos solúveis (˚Brix), pH, acidez total titulável e umidade. Exetuando, a polpa de maracujá, 

as demais polpas simples atenderam aos requisitos da legislação vigente. Faz-se necessário 

proceder estudo sensorial para avaliação da aceitabilidade dos consumidores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Polpa; frutas, propriedades físico-quimica; mix 
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PROCESSO DE OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUIMICA DE POLPAS 

DE FUTAS SIMPLES E MISTAS 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 

O Brasil é um grande produtor mundial de frutas e o Estado do Rio Grade do Norte tem 

merecido destaque nesta produção. Salienta-se também a produção de algumas frutas nativas e 

originárias da agricultura de subsistência de algumas regiões, destacando-se o Povoado de Cruz, 

Município de Acari entre outros. 

A fruticultura tropical nacional e regional oferta frutas em períodos concentrados e 

apresenta consideráreis perdas de pós-colheita 5 a 25% (Boas, 2000). Com isso, surge à 

necessidade da busca de alternativas de redução de perdas. Uma das alternativas é elaboração de 

polpa congelada a qual possibilita a manutenção de aroma e sabor natural das frutas, tornando-as 

convenientes e práticas para o consumo. 

O consumo de sucos processados vem aumentando a cada dia, motivado pela falta de 

tempo da população em preparar suco das frutas in natura, pela praticidade que tais produtos 

oferecem e pela substituição ao consumo de bebidas carbonatadas devido ao seu valor nutritivo e  

preocupação com o consumo de alimentos mais saudáveis (Matsuura e Rolim, 2002).  

Com o interesse de atender aos anseios da população em relação ao sabor, textura e valor 

nutricional de sucos, muitas vezes são utilizados “mix”, em que características de dois ou mais 

tipos de frutas são combinadas para se produzir um produto com características peculiares. 

Vários segmentos da indústria alimentícia demandam polpas de frutas na preparação de 

seus produtos, por exemplo, as indústrias de sucos simples e concentrados, néctares e refrescos, 

doces e geléias, sorvetes, bebidas lácteas, iogurte, etc. Assim, a produção de polpas é de extrema 

importância para atender a demanda anual destas indústrias.  

Embora o Rio Grande do Norte destaque-se como pólo de produção de frutas e já apresente 

alternativa de oferta de polpas de frutas congeladas, também apresenta lacuna na oferta de polpas 

mistas, bem como na diversificação de produtos derivados das mesmas.  

Nos últimos anos, é crescente e constante a demanda pelas polpas de frutas congeladas, 

abrangendo o consumo familiar, alimentação institucional, restaurantes, rede de lanchonetes, 

além da demanda pelas indústrias de alimentos. A procura por polpas de frutas tem sido atribuída 

à praticidade de uso, resgate de hábitos alimentares mais saudáveis, pois, necessariamente, não 
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precisa do emprego de aditivos químicos e pode ser congelada sem o prévio tratamento térmico, 

reduzindo substancialmente a degradação da vitamina C. 

 

 Atualmente observa-se uma forte tendência da indústria alimentícia brasileira pela 

elaboração de produtos derivados de frutas, formulados com várias misturas de frutas e até 

hortaliças, como os néctares de laranja com cenoura e mamão, laranja e cenoura, manga com 

maracujá, entre outros, com a finalidade de enriquecimento nutricional e a oferta de produtos 

exóticos e atrativos que atendam a gastronomia moderna. 

Considerando o exposto, professores, pesquisadores e alunos do Curso Técnico em 

Alimentos, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte-RN / UNED de 

Currais Novos, realizaram este estudo de caráter pré-liminar, tendo como objetivo a obtenção de 

polpas de frutas simples e mistas, verificando a adequação das mesmas quanto aos requisitos de 

legislação.  

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os frutos utilizados (abacaxi, graviola, maracujá e tamarindo) foram originários do Estado 

do Rio Grande do Norte, sendo adquiridos no comercio local, sem especificação das cultivares, 

exetuando o tamarindo, que foi doado pela escola agrícola de Souza/PB. A polpa de tamarindo 

foi extraída por hidratação previa dos frutos (utilizando as proporções 1: 2,5 fruto:água). Os 

demais frutos, após a seleção e lavagem em água corrente foram imerso em solução clorada 

contendo 15 mg de cloro ativo/L visando a redução da carga microbiana.  Depois de cortados, 

eliminaram-se as partes indesejáveis, seguindo-se para extração das polpas utilizando-se 

liquidificador de uso domestico e despolpadeira industrial. As polpas obtidas foram avaliadas 

quando aos teores de sólidos solúveis (° Brix), através de refratômetro de bancada, tomando-se 

alíquota de polpa centrifugada pra eliminação de interferentes; pH através da leitura direta em 

pM-metro de bancada digital pHS-3B após calibração do aparelho utilizando soluções tampão 

pH 4,0 e pH 7,0; acidez total titulável foi determinada através da titulação com solução de NaoH 

a 0,1N e fenoftaleina como indicador (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1981); Umidade %  foi 

realizada através da balança para determinação de umidade MARTE, seguindo as 

recomendações do fabricante. Todas as analises foram realizadas em triplicata. A partir das 

polpas simples e padronizadas, quando aos teores de sólidos solúveis (°Brix), conforme a 

legislação vigente para polpa de frutas (BRASIL, 2000), foram obtidas dois tipos de polpas 
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mistas ou “blenders”; graviola com maracujá nas seguintes proporções (90:10%; 85:15% e 

80:20%) respectivamente   e abacaxi com tamarindo nas proporções seguintes (  80:20%; 

75:25% e 70:20%) respectivamente. As misturas obtidas também foram avaliadas pelos mesmos  

parâmetros das polpas simples. Em seguida foram congeladas para posterior preparo de néctares 

de frutas e avaliação sensorial. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Avaliando-se o rendimento industrial das polpas, para o maracujá obteve-se em media 34% 

de polpa contendo 10,00% de sólidos solúveis (°Brix); os resíduos em cascas e sementes 

representaram 58% e 8,6 % respectivamente. Para a graviola, de acordo com as condições 

testadas, obteve-se 80% de aproveitamento em polpa integral, apresentando 13% de sólidos 

solúveis (°Brix), após adequação deste parâmetro com o valor mínimo exigido pela legislação, 

que é igual 9,00% (BRASIL, 2000) o rendimento foi elevado em torno de 4%. Em relação ao 

abacaxi e tamarindo a literatura reporta cerca de 70% e 47% de aproveitamento em polpa, 

respectivamente. No presente estudo obteve-se valor superior para a polpa de tamarindo, cerca 

de 60%, devido provavelmente às condições de hidratação dos frutos. 

 
Tabela 1- caracterização físico-química de polpas de frutas simples, valores medios de três 
repetições 
 

 

Parametros-fisicoquimicos 

POLPAS 

Abacaxi Graviola Maracujá Tamarindo 

pH 3,63 3,72 3,19 2,14 

% de sólidos solúveis (°Brix) 14,50 14,60 10,00 12,00 

Acidez total titulavel em ácido  
cítrico (%p/p) 

0,60 0,87 3,06 4,27 

Umidade (% p/p) 81,85% 84,02% 78,50% 85,27% 
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Tabela 2 - Caracterização físico-química do “blenders” ou polpa mistas de graviola com 
maracujá em diferentes proporções. 

 

Parametros-fisicoquimicos 

“blenders” ou mix 

Mix 1  Mix 2  Mix 3 

pH 3,41 3,32 3,31 

% de sólidos solúveis (°Brix) 14,00 13,33 13,60 

Acidez total titulavel em ácido cítrico 
(%p/p) 

1,07 1,10 1,32 

Umidade (% p/p) 87,05% 89,27% 80,78% 

Mix 1 – maracujá:graviola 90:10%; mix 2 - maracujá:graviola 85:15%; mix 3 - 
maracujá:graviola 80:20% 

 

Tabela 3 - Caracterização físico-química do “blenders” ou polpa mistas de abacaxi com 
tamarindo em diferentes proporções. 

 

Parametros-fisicoquimicos 

“blenders” ou mix 

Mix 1  Mix 2 Mix 3 

pH 3,25 2,56 2,47 

% de sólidos solúveis (°Brix) 14,00 13,60 14,00 

Acidez total titulavel em ácido cítrico (%p/p) 0,75 1,48 1,65 

Umidade (% p/p) 102,24% 90,92% 92,56% 

Mix 1 - abacaxi:tamarindo 80:20%; mix 2 - abacaxi:tamarindo 75:25%; mix 3 - 
abacaxi:tamarindo 70:30%   

 

Os resultados das análises físico-químicas estão demonstrados nas Tabelas 1, 2 e 3. Na 

Tabela 1 estão representadas as características físico-químicas das polpas simples. Para a polpa 

de abacaxi a legislação vigente (Instrução Normativa n° 1 de 07/01/2000) não apresenta padrões 

físico-químicos de identidade e qualidade. Em relação à polpa de graviola os resultados 

encontrados superam os limites mínimos exigidos pela legislação vigente que estabelece como 
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valores mínimos 9,00% de sólidos solúveis (ºBrix); pH 3,50 e 0,60 acidez total expressa em 

ácido cítrico (%p/p). Para a polpa de maracujá apenas o teor de sólidos solúveis se encontra 

abaixo do permitido pela legislação (11,00%). Porém a composição observada pode ser atribuída 

a alguns fatores como estagio de maturação, variações climáticas, uma vez que em períodos 

chuvosos pode ocorrer diluição dos sólidos. Para a polpa de tamarindo a legislação vigente 

também não faz referencia aos padrões de identidade e qualidade. 

Nas Tabelas 2 e 3 encontram-se os resultados obtidos das análises físico-químicas dos mix 

graviola/maracujá e abacaxi/tamarindo, respectivamente. Para os referidos produtos ainda não 

existem requisitos físico-quimicas pré-estabelecidos pela legislação vigente. 

 

CONCLUSÃO 

 
Faz-se necessário realizar estudos complementares com a finalidade de avaliar a 

aceitabilidade e/ou preferências de bebidas elaboradas a partir dos mix pelos consumidores.  

Considerando a constante e crescente demanda por novos produtos elaborados a base de 

frutas, considerando também que no Estado do Rio Grande do Norte, a oferta de polpas de frutas 

mistas ainda não é uma realidade local, espera-se poder contribuir com a diversificação de 

produtos derivado de frutas. 
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RESUMO 

As amostras de leite analisadas foram coletadas diretamente de produtores do 
povoado Cruz, município de Currais Novos, localizada na região do Seridó-RN. Os parâmetros 
físico-químicos analisados foram: pH, acidez, densidade, percentual de gordura, extrato seco 
total (EST), sólidos não gordurosos (SNG), índice crioscópico (IC) e proteína total. As análises 
foram realizadas em triplicata, seguindo os métodos Analíticos Oficiais Físico-químicos, para 
controle de leite e produtos lácteos (Brasil, 1981). Embora os dados obtidos tenham apresentado 
pequenas variações, os mesmos atendem aos requisitos físico-químicos exigidos pela legislação 
vigente para leite fluido (IN n˚51 de 18/09/2002).  

 
PALAVRAS-CHAVE: leite bovino, composição, propriedades físico-químicas, legislação. 
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CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUIMICA E DE COMPOSIÇÃO DE LEITE BOVINO 
PRODUZIDO NA REGIÃO DO SERIDÓ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

BRASIL  

1. INTRODUÇÃO 

O leite é uma solução contendo sais minerais, lactose e proteínas dispersas em fase 
aquosa, glóbulos de gordura em emulsão e partículas hidratadas de proteína em suspensão 
coloidal (Walstra, 1984; Santos e Fonseca, s/d). 

Segundo Bherner (1984), a composição química do leite é constituída por 87,5% de 
água, 12,5% de extrato seco total (EST), representado pelos glicídios, particularmente a lactose 
(4,6%), proteínas (caseína 3,0% e 0,6% albumina), minerais (0,7%), 3,60% de gordura, 
vitaminas lipossolúveis (A, D, E, e K) associadas aos glóbulos de gordura, e vitaminas 
hidrossolúveis que ocorrem na fase aquosa do leite. Excluindo a água as demais substâncias 
representam o extrato seco total (EST) com variação entre 12,5%-13%, em razão de alimentação, 
raça, estação do ano e período de lactação e adulterações. O EST determina a qualidade 
nutricional e o rendimento industrial de um leite. Do extrato seco total (EST), excetuando a 
gordura, os demais componentes compreendem os sólidos não gordurosos (SNG) ou extrato seco 
desengordurado (ESD). O limite mínimo para o E.S.D varia ente regiões. Com base no leite 
integral tipos A, B e C o teor mínimo de SNG é 8,4, que é o valor médio exigido pela IN n. 51. O 
conhecimento do E.S.D. é importante para a verificação de fraude por aguagem, tendo também 
aplicação em sistemas de pagamento do leite pelas a qualidade. 

O conhecimento da composição química do leite pode ser interessante ao produtor 
que precisa planejar a lactação da vaca para maximizar os lucros. Também é importante para a 
indústria processadora, que depende da manipulação das suas características físicas e químicas 
para a elaboração de diferentes produtos lácteos, assim como para assegurar a sua qualidade 
(Santos e Fonseca, s/d). De acordo com Silva (1997), a composição química do leite é 
determinante para o estabelecimento de sua qualidade e adequação para processamento e 
consumo humano.  

A quantidade de leite produzida e sua composição apresentam variações ocasionadas 
por diversos fatores como: espécie, raça, fisiologia (individualidade, diferenças entre os quartos 
do úbere, idade), alimentação, estações do ano, doenças, período de lactação, ordenhas (número, 
intervalo e processo), fraudes e adulterações (Bherner, 1984, Silva, 1997). 

Além do conhecimento dos componentes do leite, a determinação de parâmetros 
físico-químicos como: pH, acidez, densidade, índice crioscópico e de elemento de composição 
como estrato seco total (EST) e extrato seco desengordurado (ESD) também é importante em 
indústrias de laticínios para a garantia de qualidade do leite e derivados dos lácteos, para o 
estabelecimento da sua qualidade e adequação para processamento industrial e consumo 
humano.  

No Brasil, com relação à qualidade físico-química do leite bovino, já existem 
inúmeros trabalhos consolidados (Almeida et. al, 1999; Lima et. al., 2006). No entanto, na região 
do Seridó-RN, maior produtora de leite bovino do referido Estado, há lacunas sobre estudo de 
caracterização físico-quimica do leite. 

Considerando o exposto, professores, pesquisadores e alunos do Curso Técnico em 
Alimentos, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte-RN / UNED de 
Currais Novos, realizaram este estudo de caráter pré-liminar, tendo como objetivo contribuir 
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com os produtores de leite da região do Seridó, no que se refere aos constituintes e propriedades 
físico-químicas do leite de vaca.  
 
2- MATERIAL E MÉTODOS 
 

As amostras de leite foram “in natura” foram obtidas no povoado Cruz, distrito de 
Currais Novos, após ordenha da manhã, por ocasião da entrega dos produtores no tanque de 
resfriamento. Realizou-se homogeneização, por aproximadamente um minuto, retirando-se uma 
amostra de 1,000 mL de leite, que foi colocado em frascos de vidro limpos e secos, os quais 
foram encaminhadas ao CEFET-RN / UND de Currais Novos. 

A avaliação das características físico-químicas do leite foi feita pela determinação da 
densidade do leite, por meio de termolactodensímetro de Quevenne, acidez total titulável, a partir 
da utilização de 10 mL de amostra, que foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1N, 
usando-se solução alcoólica de fenolftaleína como indicador, sendo os resultados expressos em  
g de ácido láctico/100 mL. O teor de gordura foi medido por intermédio do butirômetro de 
Gerber; o extrato seco total (EST), pelo método de Ackerman, e o extrato seco desengordurado 
(ESD) foi obtido pela diferença entre a percentagem de gordura e o EST; a proteína bruta foi 
determinada pelo método de Kjedahl . A crioscopia do leite foi medida em crioscópico eletrônico 
Digital ITR MK 540, fornecendo a leitura em Graus Horvert; o pH foi obtido através da leitura 
direta em pH-metro digital após calibração do aparelho. Todas as análises As análises foram 
realizadas em triplicata, de acordo com metodologia recomendada pelo Laboratório Nacional de 
Referência Animal – LANARA (BRASI, 1998) e os métodos analíticos Oficiais Físico-
químicos, para controle de Leite e produtos Lácteos (BRASIL, 2006). 

 
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 01- Médias dos diferentes parâmetros físico-químicos de leite bovino cru produzido em 
propriedades rurais do povoado cruz, no município de Currais novos.  

 

Parâmetros Físico-químicos 

Produtores 

PI PII PII PIV 

pH 6,53 6,56 6,69 6,55 

% de acidez em g de ac. Láctico/ 100 mL 0,17 0,18 0,19 0,19 

Densidade relativa a 15˚C 29,20 28,16 29,56 27,76 

% de gordura g/100 mL 3,60 4,00 3,70 3,90 

Índice crioscópico (˚H) -0,540 - 0,550 - 0,542 - 0,533 

Extrato seco Total (%) 12,09 12,30 12,31 11,99 

Sólidos não gordurosos (%) 8,49 8,30 8,61 8,09 

Proteína total (g/100 g) 3,36 2,61 2,82 2,87 
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Em relação ao pH as amostras analisadas apresentam pequenas variações, estando de 
acordo com diversos autores, que fazem referência a valores situados entre 6,2 a 6,8, dentro de 
uma acidez normal entre 0,14 a 0,18%. 

Os valores de acidez variaram de 0,14 a 0,19% g de ácido lático / 100 mL. 
Considerando o padrão de acidez preconizado pela legislação brasileira (Brasil, 2002), para dois 
produtores (PII e PIV) apresentaram valores superiores. Esse resultado deve-se provavelmente a 
transformação da lactose por enzimas microbianas, com formação de ácido láctico, decorrente 
das condições de transporte até o tanque de resfriamento em condições inadequadas de 
temperatura. Como a acidez do leite fresco deve-se à presença de caseína, albumina, fosfatos, 
dióxido de enxofre e citratos, a elevação da acidez das amostra (PII e PIV) apresentando teor de 
proteínas bruta um pouco mais elevado, a elevação da acidez das referidas amostras pode 
também ser atribuída a outros fatores. 

Para a gordura, a média obtida de todos os produtores atende aos requisitos físico-
químicos exigidos, que é no mínimo de 3% (Brasil, 2002). 

Com relação ao teor e proteína bruta, excetuando um produtor (PI), o valor médio 
está inferior ao estabelecido pela instrução normativa n˚51 (Brasil, 2002), que é no mínimo (2,9 
g/100g). 

No tocante ao teor de EST, observa-se pequenas variações entre os produtores, 
evidenciando uma redução em relação aos limites de variações referenciados por (Bherner, 
1984), que estão situados entre (12,5% a 13,0%). Esta redução reflete-se na redução do teor de 
proteína, com exceção do produtor (PI). 

Conforme requisitos da IN n˚51 (Brasil, 2002), o teor mínimo de sólidos não 
gordurosos (SNG), com base no leite integral é no mínimo de 8,4 g/100g), portanto, para apenas 
um produtor este valor apresentou resultado inferior ao permitido.  

Referente a densidade do leite os limites de variação estão situados entre 1,023 a 
1,040 g/ml a 15˚C, com valor médio igual a 1,032 g/ml (SILVA, 1997). Avaliando-se este 
parâmetro, o qual permite levantar suspeita da adição de adição leite e/ou adição de solutos, com 
a fnalidade de reconstituição da densidade do leite, observa-se que o leite de todos os produtores 
atentem os limtes de variação. 0,530˚H (-0,512 ˚C). 

Com relação ao Índice crioscópico (IC), parâmetro analítico que mede o ponto de 
congelamento do leite além de permite a desclassificação em função de fraude por adição de 
água, os valores médios encontrados (-0,550˚H produtor I; - 0,550˚H produtor II˚H; - 0,542˚H e - 
0,533˚H) enquadram-se no parâmetro estabelecido pela instrução normativa  N˚ 51 de 
18/09/2002, ou seja, o máximo de -0,530˚H. Estando também de acordo com Tronco (2002)  que 
reporta valores entre -0,528˚H a -0,556˚H para leites de vaca individual e -0,530˚H a -0,556˚H 
para leites de rebanho. 

 
 
 
 
 
 
 

21 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

22 
 

CONCLUSÕES 
   
 Neste estudo foi possível verificar que o leite da região atende aos requisitos mínimos 
exigidos pela legislação (IN n˚51 (Brasil, 2002). O conhecimento da composição química do 
leite e de parâmetros físico-quimicos poderá contribuir para os produtores de leite da região do 
Seridó-RN avaliarem melhor a situação do seu leite, no que se refere aos constituintes e 
propriedades físico-químicas do mesmo. 
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RESUMO 
 
A caprinocultura é considerada um instrumento eficaz para a promoção no desenvolvimento da 
região semi-árida do RN. A procura pelo produto “leite de qualidade” vem aumentando a cada 
dia em todas as bacias leiteiras caprinas do País e para atender às indústrias e aos consumidores, 
os produtores precisam enfrentar o desafio de manter e garantir a qualidade microbiológica do 
leite de cabra desde sua produção na propriedade. A qualidade higiênico-sanitária do leite é um 
dos principais fatores, podendo ser influenciada pelo estado sanitário do rebanho, condições das 
instalações, higiene dos equipamentos utilizados durante a ordenha, pelos aspectos sanitários do 
local de ordenha e pelas condições de transporte e armazenamento do leite. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar o perfil de pequenas propriedades rurais, o nível de conhecimento dos 
produtores com relação ao conceito de qualidade do leite e as práticas adotadas durante sua 
produção. Os dados foram obtidos no por meio de questionários aplicados junto a pequenos  
produtores rurais da Comunidade Vila das Cabras no município de Currais Novos - RN.  No 
questionário foram abordados, principalmente, aspectos relacionados a adoção das técnicas pré-
dopping e pós-dopping, teste da caneca telada, volume de produção, alimentação do rebanho, 
condições sanitárias do rebanho e condições gerais das instalações físicas dos capris. Foi 
constatado que todos os produtores entrevistados se classificam como pequenos produtores com 
uma produção média de 20 litros/dia e que apenas 5% deles possui tanque de resfriamento para 
armazenar o leite. Com relação ao processo de ordenha, todos os produtores a realizam 
manualmente e de forma tradicional. Foi evidenciada a necessidade de melhorias nas instalações 
físicas dos capris, a falta de qualificação de boas práticas de ordenha, treinamento aos produtores 
e demais pessoas envolvidas no processo de captação do leite produzido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Caprinocultura, Qualidade, Ordenha e Leite. 
 

PERFIL DO ESTABELECIMENTO RURAL E QUALIDADE DO LEITE DE CABRA 
PARA O PRODUTOR DA REGIÃO DO SERIDÓ-RN 
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1-  INTRODUÇÃO 
 
Em todo o mundo, a caprinocultura leiteira tem crescido de modo considerável. Segundo 

dados da FAO 2007, a maior produção de leite de cabra no continente é obtida no Brasil, cujo 
montante anual de leite produzido foi de 1,07% (135.000 toneladas) do total mundial de 
12.581.522 t em 2005 (FAO, 2007). Apesar de ser o maior produtor do continente, as condições 
de criação e desempenho dos rebanhos brasileiros são díspares quanto aos estágios tecnológicos 
e gerenciais (Silva, 1998).  

A caprinocultura no Rio Grande do Norte, através das entidades empresariais e do 
Governo, vem dando amplo destaque à sua estruturação, colocando o setor no cenário de 
atividades com grandes possibilidades (SEBRAE-RN 2001). Segundo IBGE (1998), o efetivo, 
do rebanho caprino no Estado, é de 275.182, ocupando a sexta posição no contexto dos estados 
do nordeste brasileiro. No período 1986/1998, a taxa de crescimento do rebanho caprino no 
Estado foi de 0,5% ao ano. Números que, a partir desta data, provavelmente sofreram um 
acréscimo bastante considerável, em função do programa do governo do Estado que compra o 
leite caprino ter começado a partir de abril de 1998 e ainda não computado no censo 
agropecuário brasileiro. 

A produção do leite de cabra ocorre, principalmente, em países em desenvolvimento, sob 
condições rudimentares (Camacho & Sierra, 1988), por pequenos produtores, os quais, 
geralmente, não são assistidos por programas de extensão que envolva higiene e melhoria das 
condições de produção. Estes fatores contribuem para diminuir a qualidade microbiológica do 
leite de cabra e, conseqüentemente, aumentar a probabilidade de riscos à saúde humana 
decorrentes do consumo de leite de cabra contaminado.  

 Dentro e fora de uma propriedade, existem fatores que são determinantes no que diz 
respeito ao aumento da produtividade de leite caprino no Brasil como: potencial genético do 
rebanho, sazonalidade da produção, qualidade das forrageiras tropicais, clima, manejo, intervalo 
de partos, sanidade do rebanho, nutrição e alimentação do rebanho, entre o outros. Neste 
contexto, práticas de biosegurança e manejo, adotadas durante o processo de produção devem 
estar adequadas, visando à prevenção de doenças na criação, preservando a saúde dos animais 
(bem-estar animal), do consumidor (segurança dos alimentos) e o meio ambiente. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as condições das criações de 
caprinos para a produção de leite no que se refere aos aspectos: epidemiológicos, sanitários e das 
instalações físicas dos capris; tendo em vista que o conhecimento prévio da realidade local é 
fundamental para elaboração de estudos que possam vir a modificá-la. 
 
 
 
 
 
 

MATRIAL E MÉTODOS 
  
Este estudo foi conduzido em 20 pequenas propriedades de criação de caprinos para a 

produção de leite na comunidade Vila das Cabras no município de Currais Novos -RN. A técnica 
de coleta de dados escolhida para a realização deste estudo foi uma entrevista pessoal. O 
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instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário epidemiológico, aplicado durante as 
visitas as propriedades, estruturado com perguntas abertas e fechadas, procurando-se identificar 
o perfil da exploração e o manejo sanitário adotado pelos criadores de caprinos, suas principais 
dificuldades e possibilidades de superação dos desafios da atividade.  

Em cada uma das propriedades visitadas durante para a realização deste trabalho, a 
seqüência dos procedimentos de ordenha foram observados, fotografados e filmados, levando-se 
em consideração os itens previstos na planilha de avaliação das BPF estabelecida pela legislação 
brasileira (Brasil, 2002). Os dados obtidos possibilitaram a identificação dos problemas mais 
importantes, referentes à higiene da rotina de ordenha, os quais devem ser abordados em 
treinamentos de capacitação em BPF aplicado aos produtores. 

 
 

RESULTADOS     
 
  As explorações na área da caprinocultura, na comunidade Vila das Cabras, predominam 
principalmente, com as raças Saanen, Parda Alpina, Alpina Americana e Toggenburg, as quais 
são acasaladas com bodes da própria raça, a partir do quinto mês após o parto. O número de 
caprinos que compunham o rebanho de cada uma das propriedades variou entre 30 e 60 animais. 
A produção média de leite é de aproximadamente 20 litros/dia por produtor dos quais apenas 1 
deles (5%) possui tanque de resfriamento, onde é armazenado todo o volume de leite produzido 
na comunidade e nas demais propriedades do município de Currais Novos até o momento em 
que  é transportado para os laticínios onde são beneficiados. 
 

Em todas as propriedades, o sistema de produção das cabras leiteiras, durante os meses de 
abril, maio e junho, meses de grandes quantidades de volumosos devido ao inverno é do tipo 
semi-intensivo no qual as cabras vão ao pasto pela manhã após a primeira ordenha e retornam 
aos capris na parte da tarde, momento em que é realizada a segunda ordenha e alimentados com 
concentrado à base de farelo de milho, farelo de trigo, farelo de algodão e sal mineral. A ordenha 
é realizada de forma tradicional e sempre manualmente no local de alojamento dos animais (Foto 
1). Neste tipo de ordenha, o ordenhador executa todas as tarefas (mungir, segurar e reter o 
animal) com o corpo dobrado sobre os joelhos e às vezes debruçado sobre o animal. Geralmente, 
não existe um local apropriado e especificamente destinado para a ordenha sendo esta realizada 
nos mesmos locais em que os animais passam a noite, em chão batido. As condições de limpeza 
e higiene, nestes locais, são deficientes, de modo a prejudicar potencialmente a qualidade do leite 
produzido. 

As instalações físicas, na maioria dos capris, são consideradas bastantes precárias (Foto 2).  
Com relação aos aspectos sanitários analisados, a limpeza dos capris é realizada semanalmente, 
não sendo observada grande quantidade de fezes acumulada. Quanto ao manejo sanitário, todos 
os criadores afirmaram usar vermífugos para o controle de endoparasitos em seus animais. No 
tocante a higiene dos animais, apesar de a adequada higiene da glândula mamária ser 
considerada a medida isolada mais importante na prevenção de infecções intramamárias, nenhum 
dos criadores realizam o procedimento de higienização das tetas com lavagem ou desinfecção. 
Segundo FONSECA & SANTOS, 2000, todos os procedimentos que contribuam para a 
manutenção de uma baixa população de bactérias na superfície dos tetos ajudam de forma 
significativa no controle da mastite. Quanto ao manejo da ordenha os produtores não desprezam 
os primeiros jatos nem fazem uso de peneira ou coador de pano para a remoção de impurezas no 
leite.  

25 
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Toda a produção do leite é vendida para os lacticínios LACOL- usina de beneficiamento 

de leite localizada no município de São José do Seridó-RN, que compra em torno de 90% do 
leite e o pasteuriza para o “Programa do Leite” do Governo do Estado; e SERCEL - usina de 
beneficiamento de leite localizada no município de Currais Novos que compra em média 
2.000,00litros/mês para a produção de queijos. O preço praticado por litro de leite é de R$ 0,95, 
estando na média do praticado no país, variando de R$ 0,90 a R$1,50 (RESENDE et al., 2003). 
 
 
 

             
Foto 1 – Ordenha das cabras – Comunidade Vila das Cabras. 
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Foto 2 – O capril  de um produtor – Vila das Cabras - RN. 
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RESUMO 
A qualidade da água é determinante para a Saúde Humana. A ausência de bactérias do 
grupo coliforme é indicadora da sua potabilidade. Objetivou-se a quantificação de 
Coliformes Totais/Fecais na água utilizada no CEFET RN/UNED Currais Novos. Foram 
coletadas três amostras (banheiro masculino, cantina e bebedouro), submetidas ao teste 
presuntivo (Lactose Simples a 35±1oC/24-48h). Os tubos positivos foram confirmados para 
Coliformes Totais (Caldo VB a 35±0,5oC/24±2h) e Coliformes Termotolerantes/E.coli 
(Caldo E.coli a 44,5±0,2oC/24±2h e Agar L-EMB a 35±0,5oC/24±2h + IMViC). Os 
resultados foram expressos em NMP/100 ml. Não foi detectada  E.coli. A presença de 
Coliformes Totais reprova a água testada para o consumo humano. Foram tomadas 
providências para a desinfecção química da água utilizada na UNED Currais Novos. 
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NO CEFETRN/UNED 

CURRAIS NOVOS. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A água é um recurso finito, de qualidade facilmente alterável e quando 
inadequadamente saneada, pode representar risco à Saúde das comunidades. Existe uma 
relação direta entre a qualidade da água e a Saúde Humana, sendo que as doenças de 
veiculação hídrica tornaram-se nos últimos 25 anos um grave problema de Saúde Pública 
(FRANCO, 2007).  

 
 É prioritário que os sistemas produtores (mananciais, captação e tratamento) e os 
sistemas de distribuição (reservatório e redes) de água sejam protegidos contra a 
contaminação por dejetos de animais e humanos, passíveis de conter patógenos 
(D’AGUILA et al., 2000; HELLER, 1998). Dentre estes se destacam por seu impacto as 
bactérias patogênicas, os vírus e os parasitas intestinais - protozoários e helmintos. A OMS 
(WHO, 1997) estimou a existência global de um bilhão de infectados por Ascaris 
lumbricoides, 400 milhões por Entamoeba histolytica e 200 milhões por Giardia lamblia. 
 
 A detecção de contaminação fecal em água para consumo humano utiliza 
bioindicadores conhecidos como Coliformes. Esta denominação abrange várias espécies  
presentes trato gastro-intestinal humano e de animais de sangue quente, sendo eliminados 
em grande quantidade nas fezes (em torno de 3,0x108/g). Pela simplicidade e baixo custo 
envolvidos na sua detecção, tais microorganismos  constituem uma forma rápida e  aceita 
de quantificar a contaminação fecal (SILVA et al.,2005). 
 
 O CEFET RN/UNED Currais Novos conta com aproximadamente 520 alunos, 
atendidos em três turnos. A Unidade é abastecida por poço tubular próprio, não existindo 
tratamento químico para a água distribuída para o consumo humano e uso geral, 
excetuando-se o caso da Usina de Processamento de Laticínios do CTq do Queijo. 
 O presente trabalho objetivou quantificar a presença de Coliformes Totais e 
Escherichia coli, indicadores de contaminação fecal, na água disponível na cantina, 
banheiro e bebedouro dos alunos.  
 
METODOLOGIA: 
 
 Os locais de coleta pia da cantina,  pia do banheiro e bebedouro dos alunos foram 
eleitos por seu alto potencial de disseminação de patógenos. As torneiras foram 
desinfectadas com Álcool 70o e flambadas, sendo coletado cerca de 200 ml em frascos 
estéreis individuais, posteriormente lacrados hermeticamente e etiquetados (BRASIL, 
2006). O material foi encaminhado ao Laboratório de Alimentos da UNED Currais Novos, 
onde foi analisado. 

 Foi empregado o Método do Número Mais Provável (NMP), utilizando-se tubos de 
ensaio associados a tubos Durham.Dez  ml de cada amostra foram inoculados em uma 
série de 10 tubos do teste presuntivo (Caldo Lactose Simples, 35±1oC/24/48h); os tubos 
positivos foram testados para Coliformes Totais (Caldo Verde Brilhante-Bile 2%, 
35±0,5oC/24±2h) e  para Escherichia coli   (Caldo E. coli, 44,5±0,2oC/24±2 h). A 
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produção de gás foi considerada resultado positivo. Os tubos VB positivos indicaram a 
presença de Coliformes Totais.  A partir dos tubos de EC positivos foram estriadas por 
esgotamento em Placas de Petri com Agar Levine Eosina Azul de Metileno (L-EMB, 
35±0,5oC/24±2h). No caso do desenvolvimento de colônias típicas, uma colônia de cada 
placa foi submetida à provas bioquímicas (IMViC) sendo os resultados comparados ao 
perfil bioquímico esperado para a E. coli.  Os resultados foram expressos em NMP/100 ml. 
(SILVA et al., 2005). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Conforme descrito na tabela 1, não foi detectada a presença de Escherichia coli nas 
amostras examinadas, em conformidade com a legislação vigente, que determina a 
ausência de coliformes termotolerantes e E. coli  em 100 ml. Contudo, foi detectada em 
todas as amostras a presença de Coliformes Totais em níveis superiores ao permitido pela 
legislação (BRASIL, 2004). Embora verificada em todas as amostras em níveis não 
permitidos, a constatação da presença de coliformes totais na água é um fator menos 
significativo da possível contaminação fecal do que a ausência de E. coli no mesmo 
material. Tal afirmação é possível uma vez que o grupo dos coliformes totais engloba cerca 
de 20 espécies, incluindo bactérias presentes no trato gastrintestinal de aves e mamíferos, e 
espécies não-entéricas como Serratia e Aeromonas (SILVA. 2005). Assim, a presença de 
tais microrganismos pode não estar associada à contaminação da água por fezes.  

  

 Tendo em vista as características do poço situado na UNED Currais Novos, é mais 
provável que a contaminação da água esteja ocorrendo ao longo da rede de distribuição ou 
durante o seu armazenamento na cisterna e/ou caixa d’água, sendo recomendável a 
inspeção sanitária e desinfecção dos mesmos utilizando-se as metodologias adequadas. A 
ausência de tratamento químico da água antes de sua utilização e armazenamento também 
pode ser apontada como fator facilitador da presença dos microrganismos testados. 

CONCLUSÕES  

 Constatou-se que, embora atendesse aos padrões de ausência de coliformes 
termotolerantes/E. coli, os altos níveis de Coliformes Totais verificados nas amostras  
testadas qualificam a água utilizada na UNED Currais Novos como imprópria ao consumo 
humano. 

             Tendo em vista os resultados obtidos, a Direção da UNED Currais Novos tomou 
providencias imediatas para a adequada desinfecção dos reservatórios e rede de 
distribuição de água. A água a ser consumida será tratada quimicamente conforme o 
estabelecido na Legislação pertinente. 

Tabela 1: Resultados das análises da água coletada na UNED Currais Novos 
Local da coleta Coliformes 

totais 
(NMP/100ml) 

% 
amostras 
positivas 
(Col. 
Totais) 

Escherichia coli 
(NMP/100 ml) 

% 
amostras 
positivas 
(E. coli)  

Pia do banheiro masculino >23 80 Ausente 0 
Bebedouro 2,2 20 Ausente 0 
Pia da Cantina 16,1 100 Ausente 0 
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RESUMO 
A água de coco é uma bebida obtida da fruta verde de coqueiro, sendo um líquido refrescante, 
isotônicos e cada vez mais consumidos por suas características organolépticas e nutricionais. 
Durante a sua extração e engarrafamento, a contaminação microbiológica pode ocorrer 
resultando em perda da qualidade e diminuição do seu valor comercial. O presente trabalho teve 
como objetivo verificar a qualidade microbiológica da água de coco engarrafada e 
comercializada na cidade de Currais Novo/RN. Observou-se que, das amostras analisadas, 
apenas uma apresentava-se fora dos padrões estabelecidos pela Legislação Brasileira para a 
contagem de coliformes fecais, não sendo constatada a presença de  Salmonella sp e 
Staphylococcus coagulase positiva.  A contagem de bactérias mesófilas e bolores e leveduras 
apresentaram valores variando de 1,4 x102 a 1,7 x105 e 1,4 x103 a 3,0 x105 respectivamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: água de coco,  microbiológica, qualidade  
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ÁGUAS DE COCO ENVASADAS 
COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN ITO 

 
 
INTRODUÇÃO 
  A água de coco envasada vem apresentando um considerável crescimento do seu 
consumo, por ser uma bebida com características nutricionais e sensoriais adequadas, é um 
produto natural, pouco calórico, com sabor agradável, conhecido mundialmente e muito 
apreciado em todo o Brasil, principalmente nas regiões litorâneas. (ARAGÃO, 2000; 
AROUCHA & VIANNI, 2002; PENHA, 1998).  
  De acordo com Abreu (2008), a industrialização da água de coco em embalagens de 
conveniência pode ajudar a escoar cerca de 90% da produção de coco-anão verde do Brasil, que 
está atualmente estimada em 1 bilhão e 700 milhões de frutos/ano, distribuídos em 90 mil 
hectares de área, o que representa cerca de 4,5% do plantio mundial. Mesmo com o aumento no 
consumo do produto, grande parte da produção ainda se perde no campo, crê o pesquisador. 
  Estima-se um aumento de cerca de 20% ao ano no consumo de água de coco in natura no 
Brasil. Sua facilidade de comercialização e consumo se deve ao seu baixo custo atingindo a 
todas as classes sociais.  
  Segundo Hoffman (2002) a água de coco é considerada uma bebida estéril, porém, o 
contato com o ambiente, utensílios e equipamentos e manipuladores sem a devida higienização 
podem torná-la imprópria para o consumo diminuindo sua qualidade, levando inclusive, a ser 
uma fonte de contaminação por microrganismos patogênicos.  
  Apesar de estéril, enquanto no interior do fruto, sua composição, rica em nutrientes de 
fácil assimilação, propicia o desenvolvimento microbiano gerando problemas em sua 
conservação logo após abertura do fruto. 
  Microrganismos tais como coliformes fecais, Staphylococcus coagulase positiva e bolores 
e leveduras, são freqüentemente encontrados em alimentos que passaram por uma manipulação 
excessiva ou condições sanitárias deficientes. 
  Dentro deste contexto objetivo deste trabalho foi avaliar as águas de coco envasadas, 
comercializadas no município de Currais Novos através de indicadores microbiológicos. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletadas, durante o período de maio a julho deste ano, oito amostras de água de 
coco envasada, de diferentes marcas, comercializadas sob refrigeração em diversos pontos da 
cidade.  

O material coletado foi conduzido, em caixas isotérmicas, até o laboratório de 
microbiologia onde foram feitas diluições seriadas até 10-3 e realizadas as análises 
microbiológicas: coliformes totais e fecais, Salmonella, Staphylococcus coagulase positiva, 
bolores e leveduras e contagem total de bactérias mesófilas de acordo com os métodos 
recomendados por Silva et al. (2007).  
 

 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

35 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos para a análise de coliformes fecais demonstraram que, das oito 

amostras avaliadas uma  (12,5%) apresentou-se fora do padrão estabelecido pela legislação 
vigente que é de 100NMP/mL (BRASIL, 2001), ainda assim não houve confirmação de 
Escherichia coli em nenhuma amostra. Não foi detectada a presença de Salmonella sp. em 
nenhuma das amostras.  

Coliformes totais foram percebidos em 75% das amostras analisadas sugerindo o contato 
do coco com o solo ou ausência de boas práticas de higiene (Tabela 1). 

 
 Tabela 1.  Resultados das análises de coliformes totais, fecais, E. coli e Salmonella sp. 

Amostra Coliformes totais 
(NMP/mL) 

Coliformes fecais 
(NMP/mL) 

Escherichia coli 
(confirmativo) 

Salmonella 
sp.(+/-) 

A >1100 35 (-) (-) 
B 3,0 zero (-) (-) 
C 9,2 9,2 (-) (-) 
D 120 7,2 (-) (-) 
E zero zero (-) (-) 
F 9,2 zero (-) (-) 
G 290 160 (-) (-) 
H zero zero (-) (-) 

 
 Mesmo com processo de envase da água de coco sendo feito artesanalmente, não foi 
constatada a presença de Staphylococcus coagulase positiva nas amostras analisadas. 
 Foram obtidos valores para a contagem de mesófilos que variaram de 1,4x102 a 1,7x105 e 
para bolores e leveduras 1,4x103 a 3,0x105, percebendo-se um crescimento pronunciado de 
leveduras frente aos bolores (Tabela 2). 
 

Tabela 2.  Resultados das contagens de bolores e leveduras e mesófilos totais em placa. 
Amostra Contagem de bolores e leveduras 

(UFC/Ml) 
Contagem de mesófilos totais 

(UFC/mL) 
A 2,0 x 103 3,3 x 104 
B 1,4 x 102 1,4 x 103 
C 2,5 x 102 6,6 x 103 
D 1,7 x 105 2,5 x 104 
E 9,2 x 102 3,0 x 105 
F 1,8 x 104 4,0 x 104 
G 1,0 x 104 2,6 x 103 
H 3,4 x 104 5,6 x 103 

 
Se faz necessário a tomada de mais amostras para que se tenham mais resultados e, 

consequentemente, uma melhor caracterização da microbiota das águas de coco comercializadas 
no município. 
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CONCLUSÃO 

 Em geral, as águas de coco analisadas apresentaram-se de acordo com o que estabelece a 
legislação vigente.  
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RESUMO 
A Toxicologia dos metais sempre esteve associada aos eventos a curto prazo, quando os 
efeitos são agudos, bem evidentes, como a anúria e diarréias sanguinolentas decorrentes da 
ingestão de sublimado corrosivo (mercúrio). Além do conhecimento dos fatores que 
influenciam na toxidade associada a um determinado nível de exposição ao metal, critérios 
de prevenção são adotados em saúde ocupacional nos últimos anos dentro desse contexto, 
em que além da monitorização ambiental tem se dado ênfase especial aos indicadores 
biológicos de exposição, como parte dos programas de biomonitorização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Toxicologia, Metais pesados,  

 
 

TOXICOLOGIA DOS METAIS PESADOS 
 

 
INTRODUÇÃO 

Acredita-se que os metais talvez sejam os agentes tóxicos mais conhecidos pelo homem. 
Há aproximadamente 2.000 anos a.C., grandes quantidades de chumbo eram obtidas de 
minérios, como subproduto da fusão da prata e isso provavelmente tenha sido o início da 
utilização desse metal pelo homem. 

Os metais pesados diferem de outros agentes tóxicos porque não são sintetizados nem 
destruídos pelo homem.  
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A Toxicologia de metal pesado freqüentemente é o resultado de longo tempo, baixa nível 
de exposição de contaminantes comum em nosso ambiente: ar, água, comida, e numerosos 
produtos consumidos. A exposição a metais tóxicos é associada com muitas doenças 
crônicas. Recente pesquisa constatou que até mesmo baixos níveis de chumbo, mercúrio, 
cádmio, alumínio e arsênico podem causar uma variedade larga de problemas de saúde.  Os 
metais pesados têm grande afinidade por grupamentos orgânicos contidos em frações do 
solo, sedimentos e de tecidos biológicos os quais lhe conferem as propriedades de 
bioacumulação e biomagnificação. Transformam concentrações consideradas baixas em 
concentrações tóxicas para a biota e para o homem sendo que são geralmente tóxicos aos 
organismos vivos. 
 
Pesquisas têm associado os metais pesados como principais causas determinantes de 
doenças como: Alzheimer, Parkinson, Demência, entre outras.  
 
 
DESENVOLVIMENTO 
Define-se como metal a maioria dos elementos químicos cujas propriedades físicas são 
diferentes de outros sólidos; com especialidade: 1) a elevada refletividade; 2) a elevada 
condutibilidade elétrica que diminui com o aumento da temperatura; 3) a elevada 
condutividade térmica; 4) propriedades mecânicas, como dureza e ductibilidade 
(FIGUEIREDO, 1997). Os metais pesados podem ser definidos como elementos químicos 
(metais e alguns semi-metais) que possuem densidade superior a 5g/cm3. São geralmente 
tóxicos aos organismos vivos sendo, portanto, considerados poluentes. Do ponto de vista 
químico, a denominação metal pesado não é muito apropriada. Dada à baixa concentração 
no meio ambiente são conhecidos freqüentemente como metais traço ou elemento traço 
(ppm) e elementos ultratraço como aquele encontrado abaixo dessa faixa. Geralmente, a 
concentração determina se um elemento é tóxico, benigno ou essencial (LUNA, 2003). 
 
Os metais pesados podem ser encontrados na água como resultado de atividades 
antropogênicas (mineração, esgotos, lixos, uso de combustíveis) ou por atividades 
vulcânicas. Quando encontrado em teores altos em solos ou sedimentos de rios, podem 
estar associados a anomalias geoquímicas das rochas, o que não indicaria poluição 
antropogênica. 
 
Os metais, principalmente os pesados, em grande concentração, merecem maior 
preocupação, principalmente por serem não degradáveis, permanecendo por longos 
períodos no ambiente, principalmente nos sedimentos. 
 
Alguns metais pesados possuem efeitos deletérios, ocasionando vários problemas para a 
saúde humana quando ingeridos em altas doses. Assim estes metais respondem, 
dependendo da forma como eles estejam geodisponíveis, por contaminação em grande 
escala, o que depende fundamentalmente das fontes de poluição podendo ser, por exemplo, 
uma indústria que esteja localizada perto de um recurso hídrico superficial. 
 
Bioacumulação é um termo que descreve a transferência dos contaminantes do meio 
externo para um organismo, no qual as concentrações observadas são muito superiores às 
do meio (AZEVEDO & CHASIN, 2003). Organismos aquáticos podem ser expostos 
temporariamente a derrames acidentais de poluentes na água ou a contaminantes 
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cronicamente presentes no ambiente. O processo de bioacumulação pode ocorrer pela 
exposição a sedimentos, água ou alimentos (AZEVEDO & CHASIN, 2003). 
 
Vários fatores influenciam a bioacumulação dos xenobióticos, como processos biológicos 
e composição quali-quantitativa de compostos químicos no ambiente. 
 
A bioacumulação de metais é um processo complexo, pelo fato de alguns metais 
apresentarem mecanismos de absorção e regulação das concentrações internas saturáveis. 
Além disso, é necessário destacar que diversos metais têm papel essencial em varias etapas 
do metabolismo e do crescimento de plantas e animais. Entre esses metais estão: cobalto, 
cromo, ferro, manganês, níquel, molibdênio, selênio, estanho e zinco. 
 
A necessidade nutricional dos metais essenciais entre as espécies varia muito, no entanto, 
as concentrações ótimas encontram-se em uma faixa restrita, a partir da qual pode ser 
observado aumento significativo de mortalidade, em razão da deficiência nutricional, em 
casos de níveis baixos dos metais no meio, ou por toxidade associada ao excesso dessas 
substâncias no ambiente. Por outro lado, alguns metais não essenciais, dentre eles o 
chumbo, o cádmio e o mercúrio, podem ser altamente tóxicos, mesmo em concentrações 
normalmente encontradas no ambiente.  
 
A biomagnificação é definida como o aumento da concentração dos xenobióticos nos 
tecidos dos organismos à medida que se encontram em um nível trófico superior. Esse 
conceito leva em consideração que a alimentação é a principal fonte de aporte ao longo da 
cadeia alimentar. Em outras palavras, quando os contaminantes acumulados passam de um 
nível trófico a outro, pela rota de alimentos, resultando em aumento da concentração no 
nível trófico próximo mais alto, o processo é denominado biomagnificação. 
 
A presença de metais muitas vezes está associada à localização geográfica, seja na água ou 
no solo, e pode ser controlada, limitando o uso de produtos agrícolas e proibindo a 
produção de alimentos em solos contaminados com metais pesados. 
 
Todas as formas de vida são afetadas pela presença de metais dependendo da dose e da 
forma química. Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos os tipos de 
organismos, desde as bactérias até mesmo o ser humano, mas eles são requeridos em 
baixas concentrações e podem danificar sistemas biológicos.  
 
Os metais são classificados em: elementos essenciais (Sódio, Potássio, Cálcio, Ferro, 
Zinco, Cobre, Níquel e Magnésio); micro-contaminantes ambientais (Arsênico, Chumbo, 
Cádmio, Mercúrio, Alumínio, Titânio, Estanho e Tungstênio) e elementos essenciais e 
simultaneamente micro-contaminantes (Cromo, Zinco, Ferro, Cobalto, Manganês e 
Níquel). Os efeitos tóxicos dos metais sempre foram considerados como eventos de curto 
prazo, agudos e evidentes, como anúria e diarréia sanguinolenta, decorrentes da ingestão 
de mercúrio. 
 
A manifestação dos efeitos tóxicos está associada à dose e pode distribuir-se por todo o 
organismo, afetando vários órgãos, alterando os processos bioquímicos, organelas e 
membranas celulares. Acredita-se que pessoas idosas e crianças sejam mais susceptíveis às 
substâncias tóxicas. As principais fontes de exposição aos metais tóxicos são os alimentos, 
observando-se um elevado índice de absorção gastrintestinal.  
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Em adição aos critérios de prevenção usados em saúde ocupacional e de monitoramento 
ambiental, o biomonitoramento tem sido utilizado como indicador biológico de exposição, 
e toda substância ou seu produto de biotransformação, ou qualquer alteração bioquímica 
observada nos fluídos biológicos, tecidos ou ar exalado, mostra a intensidade da exposição 
e/ou a intensidade dos seus efeitos. Apresentam-se a seguir os metais analisados neste 
trabalho com suas características, aplicações e/ou toxicidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Efeitos biológicos dos metais pesados. 
 
 
Chumbo (Pb) 
O chumbo é um dos contaminantes mais comuns do ambiente, considerado como um 
elemento que possui efeitos tóxicos sobre os homens e animais, e sem nenhuma função 
fisiológica no organismo. Os efeitos nocivos do chumbo são conhecidos desde os tempos 
antigos, já que este metal afeta praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano. 
Os principais usos estão relacionados às indústrias extrativa, petrolífera, de baterias, tintas 
e corantes, cerâmica, cabos, tubulações e munições. O chumbo pode ser incorporado ao 
cristal na fabricação de copos, jarras e outros utensílios, favorecendo o seu brilho e 
durabilidade. Assim, pode ser incorporado aos alimentos durante o processo de 
industrialização ou no preparo doméstico. 

 
Compostos de chumbo são absorvidos por via respiratória e cutânea. Os chumbos tetraetila 
e tetrametila também são absorvidos através da pele intacta, por serem lipossolúveis. O 
sistema nervoso, a medula óssea e os rins são considerados órgãos críticos para o chumbo, 
que interfere nos processos genéticos ou cromossômicos e produz alterações na 
estabilidade da cromatina em cobaias, inibindo reparo de DNA e agindo como promotor do 
câncer. A relação chumbo - síndrome associada ao sistema nervoso central depende do 
tempo e da especificidade das manifestações. Destacam-se as síndromes encéfalo-
polineurítica (alterações sensoriais, perceptuais, e psicomotoras), astênica (fadiga, dor de 
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cabeça, insônia, distúrbios durante o sono e dores musculares), hematológica (anemia 
hipocrômica moderada e aumento de pontuações basófilas nos eritrócitos), renal, do trato 
gastrintestinal (cólicas, anorexia, desconforto gástrico, constipação ou diarréia), 
cardiovascular e síndrome hepática, interferência de biotransformação, (OGA, 1996). 
 
 
Arsênio (As) 
O arsênio é um elemento encontrado naturalmente distribuído na crosta da terra. No Meio 
Ambiente, arsênico é combinado com oxigênio, cloro, e enxofre para formar combinações 
de arsênio inorgânico. Arsênico em animais e associações de plantas com carbono e 
hidrogênio para formar combinações de arsênio orgânico.  
 
As fontes de contaminação podem ser: fabricação de semicondutores, preservativos de 
madeira, herbicidas, fabricação de vidros, inseticidas, produtos farmacêuticos veterinários. 
Os efeitos do arsênio são: Níveis altos de arsênico inorgânico no ar podem causar desde 
irritação na garganta e nos pulmões até a morte, em níveis mais baixos, o arsênio podem 
causar náuseas, vômitos, redução das células vermelhas e brancas do sangue, arritmias 
cardíacas, danos aos vasos sangüíneos, e uma sensação de “formigamento " em mãos e pés,   
vários estudos mostraram que o arsênio inorgânico pode aumentar o risco de câncer 
pulmonar, câncer de pele, câncer de bexiga, câncer de fígado, câncer de rim, e câncer de 
próstata, a exposição prolongada de baixos níveis de arsênio inorgânico, pode causar um 
escurecimento da pele e o aparecimento de " verrugas " nas palmas das mãos, nas solas dos 
pés e no torso, ver figura 2, 3  e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura – 2:  Escurecimento da pele causada por arsênio. 
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Figura 3: aparecimento de “verrugas” nas palmas das mãos causado por arsênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: aparecimento de “verrugas” nas solas dos pés causado por arsênio. 
 
 
Teste Clínico:  
Testes em cabelo e unhas podem medir altos níveis de exposição de  arsênico durante os 
últimos 6-12 meses. Estes testes podem determinar se você foi exposto para recalcular a 
média dos níveis de arsênico. Eles não podem predizer como o nível de arsênio em seu 
corpo afetará sua saúde. 
 
 
Sintomatologia 
 Agudo: Náuseas,vômitos, diarréias, dor abdominal,hipotensão, choque e morte; toxicidade 
cardiopulmonar, incluindo edema pulmonar e arritmias ventriculares; delírio encefalopatia 
e coma. 
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Crônico: Fadiga, perda de peso, franqueza, anemia, distúrbios gastrintestinais inespecífico, 
alterações cutâneas (hiperpigmentação e hiperceratose), hipertensão portal,câncer de 
pulmão, pele, bexiga, entre outros. 
 
 
Mercúrio (Hg):  
Mercúrio é um metal naturalmente encontrado em várias formas. O mercúrio metálico é 
um líquido brilhante, prata-branco, inodoro. O mercúrio inorgânico é o resultado de 
combinar Hg com outros elementos, como cloro, enxofre, ou oxigênio.  
 
Eles são pós normalmente brancos ou cristais, também combina com carbono para fazer 
combinações de mercúrio orgânicas como CH3Hg.  Com relação a toxidade o mercúrio 
elementar (Hg) é  o menos tóxico , depois vem o inorgânico HgCl2 e o mais tóxico o 
mercúrio metilado (ex. CH3Hg or CH2ClHg). 
 
Mercúrio é uma neurotoxina famosa. O cérebro sucumbe mais prontamente que outros 
tecidos às devastações de mercúrio. Efeitos neurológicos causados pelo mercúrio,  
cegueira, surdez, e perda de equilíbrio . Os efeitos prejudiciais de Mercúrio que podem ser 
passados da mãe ao feto incluem danos de cerebrais, retardamento mental, cegueira, 
ataques epilépticos e inabilidade para falar. Crianças envenenadas por mercúrio podem 
desenvolver problemas no sistema nervoso e digestório e renal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura – 5: Diferenciação do cérebro após exposição ao mercúrio. 
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Figura – 6: Bioacumulação do mercúrio na cadeia alimentar. 
 
 
Teste Clínico: 
São usados sangue ou amostras de urina para testar a exposição de mercúrio metálico e 
formas inorgânicas de mercúrio. Análise de mercúrio do sangue ou do cabelo é usado para 
determinar a exposição ao metilmercúrio.  
 
 
Tratamento por intoxicação de metais pesados: 

Cuidados de suporte intensivo, corticosteróides e manitol (edema cerebral), 
anticonvulsivantes e uso de agentes quelantes (dimercaprol e EDTA). 
 
 
CONCLUSÃO 

Os estudos relativos a doenças oriundas da exposição a esses metais são auxiliados pelo 
biomonitoamento, que avalia a concentração desses agentes tóxicos em células, tecidos e 
órgãos. A utilização de amostras biológicas como sangue e urina, por serem acessíveis, 
oferecem estimativas indiretas da quantidade do metal presente num órgão específico, após 
o estudo de modelos metabólicos. 
 
Atualmente, ocorrências a médio e longo prazo são observadas, e as relações causa-efeito 
são pouco evidentes e quase sempre subclínicas. Geralmente esses efeitos são difíceis de 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

45 
 

serem distinguidos e perdem em especificidade, pois podem ser provocados por outras 
substâncias tóxicas ou por interações entre esses agentes químicos. 
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RESUMO 
 

Tradicionalmente, a referida região do Seridó é reconhecida na produção de queijos 
artesanais. Assim, a atividade queijeira exerce participação considerável na economia local e 
regional e geração de renda dos produtores de leite, principalmente daqueles que não tem acesso 
as usinas de beneficiamento. Este estudo de caráter preliminar poderá contribuir valiosamente 
para a definição de padrões de identidade e a compreensão dos aspectos intrínsecos de qualidade 
dos queijos de manteiga e coalho da região e suas interrelações com os sistemas produtivos 
locais. Diante do exposto, o presente estudo tem por finalidade reunir esforços no sentido de 
transferir conhecimentos técnicos e científicos objetivando incorporar avanços sanitários e 
tecnológicos na produção artesanal dos queijos, sem, contudo, descaracterizá-los. Objetiva-se 
também estimular o pequeno produtor de queijos artesanais a preservar seu método produtivo 
tradicional, como forma de intencionar o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em 
conjunto com a Superintendência Federal de Agricultura e outras entidades ligadas ao setor em 
definir ações que promovam avanços no processo de Indicação Geográfica (IG). Quinze 
unidades de processamento de queijo foram visitadas, sendo aplicados questionários junto aos 
produtores com o objetivo de verificar o estado, condições e técnicas de processamento. As 
análises demonstraram que os produtos não possuem padronização e os resultados deste 
diagnóstico indicam a necessidade de localidades de processamento adequadas provendo de 
orientação técnicas aos produtores, para adequação dos produtos e processos, e estabelecimento 
de  procedimentos adequados de higiene e sanificação, para obtenção de produtos com maior 
competitividade, qualidade e segurança alimentar. A continuidade do levantamento de 
informações relativas às técnicas de processamento, auxiliará na otimização dos processos de 
fabricação e contribuirá para a definição dos padrões de identidade dos queijos da região do 
Seridó. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Queijo de manteiga, Queijo de coalho, perfil produtivo, Seridó, 
Indicação Geográfica 
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL PRODUTIVO E TECNOLÓGICO DAS 
UNIDADES PRODUTORAS DE QUEIJO NA REGIÃO DO SERIDÓ – RN  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na região do Seridó do Rio Grande do Norte, destaca-se o segmento de laticínios com 
tradição cultural, especialmente o queijo de coalho e o queijo de manteiga, constituindo-se 
marca típica da região, de qualidade peculiar, atribuível a sua origem geográfica. A produção 
artesanal agrícola dessa região é marcante e tem participação considerável na economia local, 
colocando-se como extremamente expressiva na formação de renda do agricultor familiar.  

 
Considerando a importância sócio-econômica da indústria queijeira no contexto atual de 

desenvolvimento da região, alguns projetos tem sido implementados através da mobilização 
conjunta de diversos órgãos governamentais, instituições de pesquisa e associações de 
produtores, os quais procuram melhorar o potencial leiteiro do rebanho e agregar valor à 
atividade leiteira de base familiar. 

 
A área do agronegócio, já vem buscando agregar valor a seus produtos com o uso de 

certificações que indiquem o atendimento a requisitos de qualidade e com relação à segurança 
dos alimentos. Neste sentido as Indicações Geográficas (IG) se traduzem como poderoso 
instrumento estratégico de diferenciação e agregação de valor ao produto no mercado, 
permitindo melhorias e maior controle na qualidade de fabricação, proporcionando um aumento 
na renda dos produtores rurais e sua possível inserção nos mercados nacional e mundial através 
do fortalecimento das vantagens competitivas de suas especialidades. 

 
  Tipicamente as denominações de origem são usadas em produtos de alta qualidade e 
prestígio e, devido à estreita ligação entre o produto e sua região de origem, adquirem um 
caráter único e inimitável, pois as condições de clima e solo da região de origem conferem 
atributos intrínsecos ao produto nela originado (CHADDAD, 1995).  O conceito de 
Denominação de Origem está associado exclusivamente ao meio geográfico, incluídos os 
fatores naturais, como clima e solo, e humanos tais como, o modo de fazer particular e o 
conhecimento aplicado, tradição e cultura, que permeiam todo o processo de fabricação e 
conferem ao produto características que o diferenciam dos produtos fabricados em outras 
regiões. Além disso, entre outros fatores relevantes associados, temos os aspectos zootécnicos, 
tais como o tipo de alimentação animal, manejo, raça, e as condições de produção do leite, 
higiene na ordenha e conservação do leite.  

 
Em diagnóstico realizado no Estado do Rio Grande do Norte, com relação às condições 

de processo e caracterização físico-química de queijos, os resultados encontrados por Nassu et al, 
2003, apresentaram grande variação dos principais parâmetros para classificação dos queijos 
(umidade e gordura no extrato seco), o que demonstra a necessidade de uniformização nos 
procedimentos de fabricação para obtenção de produtos padronizados. 

 
O mesmo relato foi descrito em estudo realizado no Estado do Ceará quanto à falta de 

uniformização de queijos de coalho, enfatizando ainda a necessidade de prover-se orientação 
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técnica aos produtores, para adequação dos produtos, processos e instalações, além de 
procedimentos adequados de higiene e sanificação para obtenção de produtos com maior 
competitividade, qualidade e segurança alimentar (NASSU et al., 2001). 

 
Ademais, para obtenção do certificado de indicação geográfica as organizações locais 

devem atender uma série de exigências formais e procedimentais, mas, antes de tudo, é requerida 
que se defina claramente as especificidades do produto que deseja certificar e a vinculação 
necessária de uma ou mais características intrínsecas do produto àquela área geográfica. 
Portanto, a delimitação geográfica da área produtora é condição prévia essencial, já que a 
geografia é a base identificadora e de personalização do produto a ser certificado. 

   
O levantamento da localização e das informações relativas aos aspectos produtivos da 

atividade queijeira permitirá realizar uma distribuição espacial das unidades de produção e dos 
queijos, com base nos indicadores de produção pecuária e do processamento e identificação das 
variáveis mais importantes para a diferenciação dos produtores. Este estudo também possibilitará 
direcionar ações voltadas à melhoria da qualidade do leite e queijos, sem promover a 
descaracterização do produto que, obtido tradicionalmente, é possuidor de grande popularidade. 

 
 
METODOLOGIA 
 

Foram aplicados 17 questionários aos produtores de queijo de coalho e queijo de manteiga, 
em 15 municípios localizados na Microrregião Central  Potiguar, no período de agosto a outubro 
de 2008.Os questionários foram elaborados abordando os seguintes aspectos: delineamento dos 
produtos fabricados; matéria-prima; aspectos de controle de produção; assistência técnica; 
mercado/estrutura da queijeira; perfil das instalações; condições higiênicas; mão-de-obra; 
condições de processamento e estocagem; procedimento de limpeza e sanificação. Em relação 
aos indicadores qualitativos foram obtidas também informações sobre composição racial do 
rebanho, manejo de pastos, alimentação suplementar, mineralização, instalações zootécnicas, 
tipo de aleitamento, tipo de ordenha, manejo reprodutivo, manejo sanitário, escrita zootécnica, 
assistência técnica e acondicionamento do leite. 

  
 As localidades visitadas e respectivas unidades produtoras de queijo foram levantadas com o 

apoio do Sebrae-RN e Emater-RN. Na tabela 1, são apresentadas as Microrregiões/municípios 
onde foram aplicados os questionários até o presente momento. 
 

Tabela 1. Microrregiões e Municípios 
Microrregiões Municípios 
Seridó Oriental Currais Novos 
Central Potiguar Florânia, São Vicente 

  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Aspectos gerais – Das unidades processadoras visitadas, apresenta-se uma divisão de 
igualdade na produção dos queijos, ou seja, parte das unidades processa queijo de manteiga e 
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outra parte processa queijo de coalho. Observou-se que a manteiga da terra é um subproduto   
especialmente 
 
dos produtores de queijo de manteiga, pois esta é utilizada como ingrediente no processamento 
do mesmo. A produção dos queijos de manteiga e de coalho é limitada e diminui conforme época 
do ano, isto é, durante o período da seca, a produção diminui em virtude da baixa oferta do leite. 
Em alguns casos, várias unidades são desativadas durante o período da seca, retomando as 
atividades no período chuvoso. 
 
 Geralmente os produtores de queijo, não produzem necessariamente leite, dependendo 
diretamente do fornecimento de leite dos produtores das proximidades. O leite não é resfriado e 
chegam às unidades processadoras geralmente em tambores de plásticos com tampa, porém em 
caminhonetas descobertas ou motos. O recebimento do leite para processamento de queijos 
acontece, geralmente, duas vezes por dia, pela manhã e à tarde. Na chegada da matéria-prima 
não existe preocupação por parte dos produtores com a fraude no leite, nem com a qualidade do 
mesmo, pois não possui inspeção governamental. 
 
 Apesar da presença de energia elétrica em todas as unidades processadoras, a principal 
fonte de energia utilizada é a lenha e, em poucos casos, o gás. Porém, a água tratada não é uma 
constante, a não ser que o local de processamento seja localizado em zona urbana. No caso de 
unidade produtora localizada no perímetro urbano, a água utilizada é proveniente da rede de 
abastecimento. Na zona rural, a água origina-se de poço, alguns tubulares, e geralmente, não é 
tratada. Os reservatórios mais utilizados são caixas d’água e cisternas, que se encontra em boas 
condições. 

 
 O local de processamento mais comum é a sede própria da queijeira, seguido de algum 

compartimento da casa do produtor, muitas vezes nos fundos desta. A cozinha da casa também é 
utilizada, mas em poucos casos. De modo geral, o piso é de cimento; as paredes de alvenaria; o 
teto não tem forro; telhado com telhas de cerâmica. Apenas duas das unidades apresentaram 
revestimento na forma de azulejos, quase nenhuma das queijeiras apresentou telas nas janelas, 
revelando a preocupação com normas de higiene. As instalações para uso dos funcionários, em 
geral, são localizadas próximas ao estabelecimento, porém a utilização de uniforme não é um 
hábito das pessoas que processam os produtos, que, devido ao calor, trabalham, na maioria das 
vezes, sem camisa. Nenhum dos produtos apresentou embalagem e rotulagem.  

 
Em relação às condições de processamento, a filtração do leite, quando realizada, é feita 

em panos de algodão e em alguns casos, em peneira de malha fina de material plástico, 
raramente, de aço inox. A coagulação do leite é realizada na grande maioria em tambores de 
plástico sem tampas. Utensílios, tais como espátulas, colheres e outros utilizados no 
processamento são geralmente feitos de madeira. Para a etapa de dessoragem, são utilizados 
panos de algodão ou sacos de nylon. Para o preparo do queijo de manteiga utilizam-se 
desnatadeiras elétricas, tacho de aço inox e de cobre e o mesmo é estocado em temperatura 
ambiente, enquanto que no caso do queijo de coalho, algumas unidades estocam o produto em 
temperatura de refrigeração. Quanto aos procedimentos de limpeza e sanificação, em locais de 
processamento visivelmente mais limpos, a presença de água, sabão e detergente é uma 
constante, sendo que em alguns locais utiliza-se água sanitária, porém com menor freqüência. 

 
Foi observada, em algumas unidades processadoras, a presença de moscas em maior ou 

menor grau; também, verificou-se próximo ao local de processamento  criações de animais,  
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principalmente aves, bovinos e suínos. Os arredores dos locais de processamento indicaram, na 
sua maioria, terreiros limpos e sem pavimentação.  
 
 A maioria dos entrevistados nunca realizou nenhum curso de capacitação, e os que já 
fizeram alegaram não ter condições de processar os queijos de forma industrializada . Os 
produtos processados geralmente são distribuídos no município local e regiões vizinhas. Quando 
a produção é maior, são comercializados na capital distribuídos ao comércio varejista e 
atacadista. 
 
Processamento do queijo de coalho 

O fluxograma de processamento de queijo de coalho é apresentado na Fig. 1.  A recepção 
do leite geralmente é realizada no próprio local de produção. A filtração do leite é feita em pano 
de algodão ou em peneira de malha fina de material plástico na maioria das unidades artesanais. 
Em relação a alguns detalhes de processamento do queijo de coalho, verificou-se que em todos 
os casos o leite não é pasteurizado. O tipo de coalho mais utilizado é o industrial, do tipo em pó. 
Em relação à coagulação do leite, observou-se a realização dessa operação em recipientes, tais 
como tambores plásticos. Para determinar o ponto de corte da coalhada, freqüentemente os 
produtores utilizam utensílios como facas, espátulas, colheres entre outros, feitos de madeira. A 
prensagem é geralmente feita em chinchos ou manualmente. Na dessoragem parcial, na maioria 
dos casos, são preferidas peneiras, vasilhas de plástico, panos de algodão e sacos de nylon, para 
realização dessa etapa do processamento. O aquecimento da massa é feito de duas maneiras: pela 
adição de soro quente ou água quente à massa. O queijo depois de pronto, geralmente, é 
armazenado em refrigerador e vendido em sacolas plásticas,sendo entregue aos fornecedores em 
caixa de papelão ou grades de plástico. 

 
Figura 1 – Fluxograma do processamento de queijo de coalho 
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Processamento do queijo de manteiga 
 

Entre os ingredientes normalmente utilizados, além do leite, tem-se a manteiga, 
bicarbonato de sódio e sal. O leite utilizado não é pasteurizado. Geralmente o processo de 
desnate é feito em desnatadeiras elétricas e os recipientes de coagulação utilizados são tambores 
plásticos. A massa é fundida em tachos de aço inox e cobre, cozidos a lenha ou gás. O produto, 
após finalização do processamento, é acondicionado em formas de plástico, não apropriadas para 
queijos e comercializado pelos produtores sem embalagem. Na fig. 2 é apresentado o fluxograma 
de processamento de queijo de manteiga. 
 

Figura 2 – Fluxograma do processamento de queijo de manteiga 
 
 

 
CONCLUSÃO 
 

Os resultados deste diagnóstico indicaram que os queijos de coalho e de manteiga, 
oriundos das microrregiões do Rio Grande do Norte envolvidas no estudo, não apresentam 
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segurança alimentar, visto que a orientação técnica aos produtores é uma das principais 
necessidades para adequação dos produtos e processos, como também das instalações. Com o 
estabelecimento de procedimentos adequados de higiene e sanificação, será possível a obtenção 
de produtos com características higiênicas adequadas e, desta forma, aumentar sua qualidade e 
competitividade, garantindo dessa forma a caracterização dos queijos da região  Seridó. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho objetivou a elaboração de bebida láctea fermentada com 
adição de polpa de morango, preparadas com cinco concentrações de soro de 
queijo coalho ( 30%, 40%, 50%, 60% e 70%), empregando-se cultura láctica 
termofílica DVS-50U ( Direct Vac- -Set ), estabilizante-espessante, leite 
pasteurizado com teor de gordura padronizado a 3 %. Foram realizadas análises 
microbiológicas de coliformes totais e fecais, análises sensoriais com provadores 
não treinados escolhidos de forma aleatória com idade entre 15 e 50 anos. Os 
resultados obtidos levaram as seguintes conclusões: a utilização do soro de queijo 
coalho é uma das formas de aproveitar as características nutricionais e funcionais 
deste subproduto. Todas as formulações produzidas foram bem aceitas pelo 
provadores, porém as formulações de 30% e 60% tiveram melhor aceitação pelo 
consumidor. Na contagem de coliformes a 35º C e 45º C, verificamos que todas as 
amostras analisadas não apresentaram contaminações, ou seja dentro dos padrões 
aceitáveis de  consumo de acordo com a Intrução Normativa nº 62, de 26 de 
agosto de 2003.     
 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Bebida láctea, Soro de queijo, Coliformes, Sensorial. 
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FORMULAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM 
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SORO DE QUEIJO COALHO. 

 

INTRODUÇÃO 
A popularidade das bebidas lácteas com iogurte esta crescendo de forma 

acentuada, por constituir uma fonte prazerosa de alto valor nutritivo, como por ser 
uma bebida refrescante. As bebidas lácteas podem ter viscosidade relativamente 
baixa, bastante semelhante à de uma mistura de leite e suco de frutas ou, então 
apresentar viscosidade mais alta e opacidade, com os tradicionais iogurtes para 
beber com culturas lácteas vivas, comuns no oriente médio (Abreu,2005). 

O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Bebidas Lácteas 
especifica que bebida láctea é o produto obtido, a partir de leite ou leite 
reconstituído e/ou derivados de leite, fermentado ou não, com ou sem adição de 
outros ingredientes, onde a base láctea representa pelo menos 51% (m/m) do total 
de ingredientes do produto (BRASIL,2000). 

Segundo Silveira e Oliveira (2002), o processo de fabricação de bebidas 
lácteas pode ser resumido como a mistura de iogurte e soro em proporções 
adequadas, adicionando-se em seguida, ingredientes tais como aromatizantes, 
corantes, edulcorantes, polpa de frutas e outras, de acordo com a formulação do 
fabricante. 

A elaboração de bebidas lácteas no Brasil usando soro líquido envolve 
equipamentos e acessórios comuns, encontrados na grande maioria dos laticínios. 
Por esse motivo, a fabricação de bebidas lácteas no Brasil usando soro líquido 
tornou-se uma das melhores alternativas para elaboração de bebidas lácteas 
(FERREIRA,2006). Para elaboração do produto, deve-se utilizar soro fresco, com 
acidez máxima de 13º D, sem a presença de substâncias inibidoras, nem água de 
lavagem de massa (MUNK,2004). 

O projeto teve como objetivo o desenvolvimento de uma bebida láctea a 
partir do soro de queijo coalho com cinco concentrações de soro lácteo (30%, 
40%, 50%, 60% e 70%), após as formulações foram realizadas análises 
microbiológica e sensorial.  
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METODOLOGIA 

a) Formulações das bebidas lácteas 

Foram utilizado leite pasteurizado com teor de gordura padronizado a 3% e soro 
de queijo coalho obtido conforme metodologia especificada em FURTADO & 
NETO (1994). Utilizou-se culturas láticas termofilicas DUS-50U ( Direct Vac 
Set), obtidas junto à Chr. Hansen Ind.e com Ltda; contendo cepas mistas de 
Streptococcus salivarius subsp. Thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 
Bulgaricus; como estabilizante-espessante foi usado o dairymix-BL, constituídos 
por mistura de hidrocoloídes. Todas as cinco formulações foram preparadas na 
Usina de Beneficiamento do Leite do CTq do CEFET RN/UNED Currais Novos. 

b) Análise microbiológica 

Tais análises foram realizadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos do 
CEFET-RN/UNEDCN sendo elas: Número Mais Provável (NMP) de Coliformes 
e Coliformes Fecais  foi utilizado o Método do Número Mais Provável (NMP). 
Um ml de cada diluição foi inoculado em triplicata, em tubos de ensaio contendo 
cada 10 ml de Caldo Lactose Simples e tubo Duhran invertido. O período de 
incubação foi de 24/48±2 h a 35±0,5oC. A partir dos tubos com produção de gás 
foram transferidas alçadas para tubos de ensaio associados a tubos Duhran, 
contendo 10 ml de Caldo Verde Brilhante-Bile 2% (VB – ACUMEDIA) para 
análise de Coliformes Totais e 10 ml de Caldo E. coli (EC - ISOFAR) para a 
análise de Coliformes Termotolerantes/E. coli.  Os Tubos VB foram incubados 
em estufa a 35±0,5oC por 24-48±2h e os EC a 44,5±0,2oC por 24±2 h em banho-
maria. 

d) Teste de análise sensorial 

Para uma triagem inicial ou uma avaliação preliminar da aceitação das 
formulações elaboradas foram utilizados provadores não treinados na idade de 15 
a 50 anos de idade, escolhidos de forma aleatória com a utilização do teste de 
aceitação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO PRELIMINARES 

 
Tabela 1- Resultado das análises microbiológicas 
 

 
Na contagem de coliformes a 35º C e 45º C, verificamos que todas as 

amostras analisadas não apresentaram contaminações, ou seja dentro dos padrões 

aceitáveis de  consumo de acordo com a Instrução Normativa nº 62, de 26 de 
agosto de 2003. 

Gráfico 1- Formulação de Bebida Láctea com 30% de soro 

 
 
 

FORMULAÇÃO Nº DE AMOSTRAS COLIFORMES 35º COLIFORMES  45º 
30% 03 AUSÊNCIA AUSÊNCIA 
40% 03 AUSÊNCIA AUSÊNCIA 
50% 03 AUSÊNCIA AUSÊNCIA 
60% 03 AUSÊNCIA AUSÊNCIA 
70% 03 AUSÊNCIA AUSÊNCIA 

30%
Sabor

Gostei Muitíssimo
Gostei Muito
Gostei 
Moderadamente
Gostei 
Ligeiramente
Nem Gostei nem 
Desgostei
Desgostei 
Ligeiramente
Desgostei 
Muitíssimo
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Gráfico 2- Formulação de Bebida Láctea com 40% de soro 
 
 

Gráfico 3- Formulação de Bebida Láctea com 50% de soro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

40%
Sabor

Gostei Muitíssimo
Gostei Muito
Gostei 
Moderadamente
Gostei 
Ligeiramente
Desgostei 
Ligeiramente
Desgostei 
Moderadamente

50%
Sabor

Gostei Muitíssimo

Gostei Muito

Gostei 
Moderadamente
Gostei 
Ligeiramente

Nem Gostei Nem 
Desgostei
Desgostei 
Ligeiramente
Desgostei 
Moderadamente
Desgostei Muito
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Gráfico 4- Formulação de Bebida Láctea com 60% de soro 

 
 
 

 
Gráfico 5- Formulação de Bebida Láctea com 70% de soro 

De acordo com todos os gráficos apresentados, pode-se constatar que todas 
as formulações foram bem aceitas pelos provadores. Porém as amostras com 30% 
e 60% de soro foram a mais preferida pelos julgadores, mas vale ressaltar que de 
acordo com os padrões fixados, o percentual de soro utilizado nestas condições 
deve ser inferior a 50%. O teste sensorial escolhido foi o teste de aceitação pelo 
consumidor que é um teste muito importante no processo de desenvolvimento ou 
melhoramento de produtos. 

 

 

 

60%
Sabor

Gostei Muitíssimo
Gostei Muito
Gostei 
Moderadamente
Gostei 
Ligeiramente
Desgostei 
Moderadamente
Desgostei Muito

70%
Sabor

Gostei Muitíssimo

Gostei Muito

Gostei 
Moderadamente
Gostei 
Ligeiramente

Desgostei 
Ligeiramente
Desgostei 
Moderadamente
Desgostei Muito

Desgostei 
Muistíssimo
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 Em relação à tecnologia de produção de bebida lácteas, concluiu-se que a 
utilização do soro de queijo na elaboração de bebidas lácteas fermentadas é uma 
das formas de aproveitar as características nutricionais deste subproduto, pois 
permite melhor aproveitamento de seus nutrientes, como proteínas de alto valor 
biológico. Além disso verificou-se que com a utilização de equipamentos simples 
e de pouco insumos é possível produzir bebida láctea dentro dos padrões de 
qualidade e identidade de bebidas lácteas. 
  No presente estudo, todas as formulações produzidas na pesquisa foram 
consideradas aptas para a produção pela indústria. As amostras com 30% e 60% 
de soro foram as preferidas pelos julgadores, mas vale ressaltar que de acordo 
com os padrões fixados, o percentual de soro utilizado nestas condições deve ser 
inferiores a 50%. 
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RESUMO 
O trabalho aborda o processo de consumo do espetinho de camarão nas praias da cidade de 
Natal. Durante a realização do trabalho procurou-se analisar as variáveis que fazem parte do 
processo de consumo do espetinho de camarão e as inter-relações existentes entre elas através de 
diagramas causais. A metodologia utilizada envolve a construção dos diagramas a partir da 
revisão bibliográfica da literatura que trata do Pensamento Sistêmico, de pesquisa observacional 
em praias e da realização de entrevistas (com perguntas abertas) com consumidores. A partir da 
interpretação do último diagrama percebeu-se que a fome, o ambiente e o sabor são importantes 
condicionantes para a compra do espetinho e posterior consumo. Chegou-se a conclusão que o 
processo de consumo do petisco acontece de forma quase que instintiva, visto que o principal 
fator que influencia a compra é a fome do interessado; e que é fundamental uma conjuntura de 
fatores (principalmente fome, ambiente, sabor) para se ter um consumo satisfatório do espetinho 
de camarão. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Camarão, Consumo, Vendas, Sistemas.  
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ESPETINHO DE CAMARÃO: UMA ANÁLISE SITÊMICA DO PROCESSO DE 
CONSUMO DO PETISCO 

 
 
INTRODUÇÃO 
As praias nordestinas especialmente as do Rio Grande do Norte possuem na atualidade uma 
cultura que permite a comercialização de produtos alimentícios durante o período de estadia do 
banhista na areia da praia. Essa abertura para inovadoras comercializações acaba favorecendo 
idéias criativas que utilizam as potencialidades locais para a aquisição de dinheiro, como por 
exemplo a venda de alimentos regionais em forma de “espetinho”. 
 
Um interessante produto que é largamente vendido nas praias é o espetinho de camarão. Esse 
alimento é geralmente oferecido por comerciantes ambulantes que na maioria das vezes 
sobrevivem da venda desse e de outros petiscos na areia da praia. 
 
É notório que o processo de consumo do petisco acontece de forma muito natural: chega-se na 
paria, algum tempo depois quando o organismo começa a reclamar da fome ou quando algum 
vendedor passa pede-se o espetinho, digere-se esse alimento, e fica-se satisfeito. Mas será que 
são apenas esses os passos que influenciam a decisão de compra do petisco?  Como se dá a 
satisfação do cliente? – Essas e tantas outras indagações ficam quando se pretende investigar 
esse processo de consumo de forma um pouco mais aprofundada. 
 
Para tentar solucionar de forma mais clara essas indagações pode-se usar as idéias do 
Pensamento Sistêmico que segundo Senge (2005), “é a capacidade de entender (e às vezes de 
prever) interações e relações em sistemas dinâmicos e complexos: os tipos de sistemas que nos 
rodeiam e nos quais estamos inseridos.” Usando essa mentalidade inovadora pode-se enxergar o 
processo de consumo de uma forma dinâmica, entendendo-se que a quantidade de variáveis não 
é apenas mais um conglomerado de informações separadas, mas sim um conjunto que troca 
informações no seu interior, e que é a partir desse relacionamento que os resultados do todo 
acontecem. Uma importante ferramenta para se conhecer e relacionar as variáveis é o diagrama 
de enlace causal, que também favorece a visualização da dinamicidade do sistema. 
 
Levando-se em consideração os questionamentos e a idéia de sistemicidade no todo, o presente 
trabalho procura analisar melhor as variáveis que fazem parte do processo de consumo do 
espetinho de camarão, e entender um pouco mais sobre as inter-relações existentes entre essas 
variáveis através de diagramas causais. 

 
 
O CONSUMO DE ESPETINHO DE CAMARÃO 
Nas praias do nordeste, principalmente do Rio Grande do Norte é comum se ver o consumo de 
comidas de praia, principalmente de espetinho de camarão. Esse petisco se torna atrativo para 
quem mora nas regiões de praia e também quem faz turismo no local. 
 
Dantas (2006) informa que nas praias do nordeste existe uma visitação de pessoas que procuram 
diversão principalmente no final de semana. É conhecido que uma parte dessas pessoas se torna 
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consumidora em potencial para os petiscos vendidos na praia, visto que não trazem alimentação 
de casa ou são atraídas pela propaganda da comida. 
 
O espetinho é uma ótima opção para quem está interessado em consumir um alimento com um 
gosto interessante a um baixo preço. É visível que esses atributos desse tipo de comida o tornam 
muitas vezes preferência entres os públicos C e D que visitam as praias principalmente em finais 
de semana. È notório que as classes A e B também consomem o petisco, mas fazem um pouco 
mais de restrições quanto a qualidade e apresentação do produto.  
 
Observa-se que o consumo do petisco nas praias acontece com freqüência até nas classes mais 
restritas, visto que o camarão também é uma iguaria muito apreciada em outros estilos de 
comida, o que favorece a aceitação.  
 
Portanto, o espetinho de camarão satisfaz os interessados por diversão que visitam as praias 
nordestinas e potiguares, oferecendo-lhes um baixo preço e um ótimo sabor, instigando-os dessa 
forma ao consumo do petisco.  
 
 
CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO SISTÊMICO 
O pensamento sistêmico é um método que pode contribuir no raciocínio sobre o consumo do 
espetinho de camarão. Esse raciocínio promove a compreensão das partes no contexto de um 
todo predominante, faz entender, dessa forma, que existe uma lógica para cada tipo de resultado. 
 
Conforme coloca Senge (2004), “o pensamento sistêmico é uma disciplina para ver o todo”.  
Esse é um ponto importantíssimo para a compreensão do que realmente vem a ser o consumo do 
camarão, pois o consumo em si não significa apenas a compra e o fato de se digerir o produto, 
mas trata-se de uma união de fatores que vão do processo de produção do primeiro fornecedor (e 
talvez antes mesmo disso) até a satisfação do cliente que consome o espetinho (que pode ser 
definido também como pós-venda). Dessa forma o conjunto das ações de todos os processos tem 
que ser levado em consideração para se entender as mais diversas ações estabelecidas durante o 
processo de venda e consumo de espetinho para o interessado na compra. 
 
De acordo com Mandinach e Cline (1994) pensar sistemicamente é resolver problemas usando 
modelos e simulações que favorecem a análise de determinado fenômeno. Dessa forma, o fato de 
pensar no processo de consumo do espetinho não pode ficar apenas na cabeça de quem se dispõe 
a investigação das reais variáveis que se encontram interligadas, pois tem-se que apresentar, seja 
através do computador ou mesmo papel, as hipóteses para essas interligações e as relações entre 
as variáveis no presente passado e futuro, ou então a percepção dos resultados da interligação 
para o momento atual ou que virá. 
 
Dessa forma, o pensamento sistêmico torna claro o conjunto das variáveis que são responsáveis 
pelo consumo do petisco, seja através de modelos ou simulações, sempre focando a visão do 
todo. 
 
 
OS DIAGRAMAS DE ENLACE CAUSAL 
Os diagramas de enlace causal são importantes ferramentas para a compreensão das ligações 
entre as mais distintas variáveis que são responsáveis pela causa de um problema. Através da 
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compreensão das ligações entende-se melhor o problema como um todo, não apenas com o 
isolamento de uma parte do mesmo. 
 
Segundo Carrol e Olson (1988) um modelo mental (que pode ser representado por um diagrama 
de enlace) é uma estrutura que reflete a compreensão do indivíduo sobre o sistema e seu 
funcionamento. Dessa forma, pode-se entender melhor determinado problema ou ação se houver 
reflexão sobre eles, mesmo utilizando-se de pensamentos, visões e interpretação pessoais (pois o 
modelo mental é construído pelo indivíduo principalmente a partir das relações que ele tem com 
o ambiente onde está inserido). 
 
Johnson-Laird (1983) informa que o conhecimento das causas de certo fenômeno, seus 
resultados e possibilidades de alteração, controle, e relação com outros fenômenos, fazem com 
que se crie um modelo mental do funcionamento do fenômeno não obrigatoriamente a partir de 
um estuda aprofundado. Sendo assim, o convívio pode auxiliar na compreensão dos problemas 
que rodeiam o ser humano, e é esse convívio que pode trazer as idéias de como determinados 
sistemas funcionam. Vê-se que a percepção de forma isolada e não aprofundada não tem muita 
utilidade para a compreensão de outro indivíduo que não seja o participante ou observador de 
determinado fenômeno, dessa forma é louvável que se abstraia essas idéias empíricas (mesmo 
que primitivas) para a forma gráfica, principalmente através de diagramas. 
 
 
METODOLOGIA DE PESQUISA 
A princípio foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura que aborda o pensamento 
sistêmico.  A partir daí seguiu-se para uma pesquisa observacional na Praia dos Artistas mais 
conhecida como “Praia do meio” e na Praia de Ponta Negra, ambas na cidade de Natal, no estado 
do Rio Grande do Norte. Essas pesquisas foram realizadas em 4 dias: 2 dias se visitou essas 
praias no dia de domingo, e em outros dois dias freqüentou-se essas praias em horário comercial 
durante uma terça-feira e uma quinta-feira. Deve-se constar que em cada dia de visita ia-se nas 
duas praias para se observar o consumo de espetinho de camarão e comparar como se dava em 
uma e em outra durante o determinado dia. 
 
Após a absorção do conhecimento trazido pela revisão da literatura e da observação partiu-se 
para realização de entrevistas com consumidores. Essas entrevistas foram realizadas com um 
roteiro contendo 5 perguntas abertas.  
 
Por fim realizou-se a construção de 3 diagramas de enlace causal unindo as respostas dos 
entrevistados, as observações realizadas e a revisão da bibliografia. O último diagrama se 
mostrou o mais representativo, sendo escolhido para ser aqui utilizado.  
 
 
RESULTADOS 

De acordo com Senge (2005) “um modelo simplesmente representa os pressupostos e crenças de 
uma pessoa (ou grupo de pessoas), codificados em um momento no tempo”. Dessa forma, 
procurou-se captar as informações que mais representassem as opiniões das pessoas que foram 
pesquisadas. Para realizar essa fidelização foram feitos 3 diagramas, sendo o último o mais 
representativo de todos, daí ser utilizado no presente trabalho. 
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Conforme o último diagrama criado (ver figura 1) definiu-se sete variáveis chaves para o 
processo de consumo do espetinho de camarão, são elas: “preço”, “compra”, “ambiente”, 
“fome”, “sabor”, “comer”, “cerveja”. Essas variáveis conseguem resumir as informações obtidas 
durante as observações e entrevistas. 
 

 

Figura 1 – Último diagrama causal de análise do consumo de espetinho de camarão 

 
A variável “preço” representa o valor que é apresentado para a aquisição do espetinho. Esse 
valor é um inibidor da compra caso esteja acima do que o cliente pode pagar, ou quando está 
superior ao que o mercado está oferecendo através de concorrentes (outros vendedores de 
espetinho de camarão na mesma praia ou local). Essa variável está diretamente ligada a variável 
“compra” em um enlace balanceador, significando que quanto maior o preço menor será a 
compra e conseqüentemente, quanto menor o preço estiver maior será a possibilidade de se 
comprar. Lembrando que o “preço” não é a única variável que interfere na “compra”. 
 
“Compra” é exatamente a ação de adquirir o produto. Essa variável se relaciona com todas as 
outras e se apresenta como um fator decisivo para o consumo do petisco (visto que é necessário 
comprar – levando em consideração o mundo capitalista – para se consumir o espetinho vendido 
pelo fornecedor). A compra influencia positivamente a variável “comer”, isso significa que 
quanto maior a quantidade de compra maior será a possibilidade de se ingerir o produto. A outra 
influência é sobre a “cerveja”, sendo essa também positiva, visto que quanto maior a quantidade 
da compra do petisco e quanto maior a possibilidade de compra maior fica sendo a vontade e a 
efetuação da compra da cerveja. 
 
A “cerveja” simboliza o consumo de bebida (no caso a cerveja) esse líquido é densamente 
pedido como acompanhante do petisco. A “cerveja” influencia de forma reforçadora a variável 
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“ambiente”, visto que quanto maior o consumo de cerveja maior será a interação existente no 
local.  
 
O “ambiente” é a interação do local do consumo do espetinho. Esse ambiente influencia 
positivamente a “compra”, visto que quanto mais favorável e aconchegante o ambiente de 
consumo maior a possibilidade da efetivação da compra. Esse “ambiente” fecha um círculo 
reforçador formado entre “compra, ambiente e cerveja”.  
 
Influenciada positivamente pela compra, a variável “comer” influencia 3 variáveis. A variável 
“cerveja” é influenciada positivamente, visto que a quantidade de alimento sólido ingerida tende 
a aumentar proporcionalmente a sucção de líquido. O “sabor” recebe uma influencia positiva, 
levando-se em consideração que é necessário comer, mastigar para se sentir o sabor do espetinho 
de camarão. A “fome” recebe uma influência negativa com o tempo, pois o processo de 
alimentação não acontece de forma rápida, o organismo demora a perder a fome. De qualquer 
forma, quanto mais se come menor fica a fome. 
 
O “sabor” é a absorção ou percepção do gosto por parte de quem está comendo o espetinho. Essa 
variável influencia positivamente a compra, pois quanto mais apetitosa a comida, mais interesse 
se tem de adquirir o produto, ou exatamente o contrário. È perceptível que mais um círculo 
reforçador se fecha com a ligação entre “compra, comer e sabor”. 
 
Por fim, tem-se a variável “fome” que representa a necessidade de alimentação. Essa variável 
influencia positivamente a “compra”, pois preferivelmente, para se consumir um petisco é 
necessário que aconteça um pedido formal do organismo, geralmente simbolizado pela fome. 
Então, quanto mais se tem fome, maior será a necessidade de se comprar o produto a ser 
ingerido. 
 
Nota-se no conjunto de relações o diagrama, portanto, que a fome, o ambiente e o sabor são 
importantes condicionantes para a compra do espetinho e posterior consumo, sendo esses fatores 
influenciados por outros fatores também importantes para o contexto. 
 
 
CONCLUSÕES 
Conclui-se ao final de toda pesquisa e da interpretação do último diagrama que o processo de 
consumo do espetinho de camarão acontece de forma quase que instintiva, pois o principal fator 
que influencia a compra é a fome do interessado. Essa fome com o tempo vai sendo aliviada pela 
degustação (“comer”) do petisco, mesmo assim representa o primeiro passo para a compra do 
produto. 
 
Vê-se também que é fundamental uma conjuntura de fatores (principalmente fome, ambiente, 
sabor) para se ter um consumo satisfatório do espetinho de camarão, pois sem a união desses três 
elementos (que já são influenciados por outros) o processo de consumo não flui naturalmente ou 
de forma satisfatória. 
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RESUMO 
A vinda do CEFET RN para Currais Novos propiciou a administração efetiva do CTq do Queijo. 
A estrutura oferecida pelo Ctq na produção de derivados de leite, pôde atender a uma carência da 
região. Desde de 2006, ano na inauguração do CTq e do inicio das atividades do CEFET RN em 
Currais Novos, vários curso estão sendo dados. Na área de beneficiamento de leite, foram dados 
cursos de Boas Práticas de Fabricação e de produção de Queijos e derivados de Leite de Cabra, 
no ano de 2006. Em 2007, deu-se inicio o projeto em parceria com o MEC, onde foram 
capacitados Produtores e alunos. Os alunos receberão capacitação em Boas Práticas de 
Fabricação na cadeia produtiva do leite e receberão bolsa de 6 meses para desenvolverem 
atividades na Usina de beneficiamento de leite que pertence a estrutura do CTq. Em 2008 está 
em andamento o projeto de prática profissional. Projeto este interdisciplinar, que envolve 
diversas áreas, porém todas voltadas para as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas no 
CTq do Queijo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: CTq do Queijo, CEFET RN Uned Currais Novos 
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CTQ DO QUEIJO/CEFET RN UNED CURRAIS NOVOS TRABALHANDO PARA 
UM SÉRIDO AINDA MELHOR 

 
 
INTRODUÇÃO 
A região do Seridó (Figura 1) está localizada em uma região caracterizada pela pobreza do solo e 
escassez de chuvas. Mas apesar disso, o Seridó do Rio Grande do Norte abriga uma população 
de quase 300 mil pessoas distribuídas entre as cidades e zonas rurais. 
 

 
Figura 1 – Mapa mostrando a localização da Mesorregião Central Potiguar composta de 

cinco microrregiões: 01 – Macau; 02 – Angicos; 03 – Serra de Santana; 04 – Seridó 
Oriental; 05 – Seridó Ocidental. 

 
Das atividades desenvolvidas nessa região a pecuária destaca-se, sendo umas das principais 
atividades dentre as demais atividades desenvolvidas aqui. A bacia leiteira do Seridó é uma das 
maiores, se não for a maior do Rio Grande do Norte, isto vem consolidar as atividades 
desempenhadas neste campo profissional. 
 
Com base neste diagnóstico o Governo do Estado, traz para o Seridó o Centro Tecnológico do 
Queijo do Seridó (CTq do Queijo). Construído para atender a comunidade da região o CTq do 
Queijo se tornaria um Centro de Excelência. Que tem sua construção iniciada em 2001 e parando 
em 2002. O Projeto estava inacabado, sem soluções de continuidade e foi retomado no final de 
2003 na gestão do então secretário da Secretaria do Desenvolvimento Econômico – SEDEC João 
Maia, que designou o Coordenador da Assessoria Técnica da SEDEC José Rufino Júnior 
(atualmente Secretário Adjunto da SEDEC) para coordenar o processo de conclusão do CTq do 
Queijo, que faz parte de um processo de interiorização do desenvolvimento econômico do 
Estado do Rio Grande do Norte, dinamizando o conhecimento e unindo ciência, ensino e 
tecnologia da região do Seridó, do Estado e dos estados vizinhos, onde foi designado 
cumulativamente para o cargo de secretário-executivo do Ctq do Queijo.  

01 

02 

03 

04 05 
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O Secretário-adjunto da SEDEC, José Rufino Júnior, à frente do cargo de secretário-executivo 
do Ctq do Queijo desde dezembro de 2003 até abril de 2006, participou da implantação do 
projeto e foi o responsável pela retomada das obras e definição do processo de gestão do Centro. 
 
O Centro teve sua inauguração em 2006, que aconteceu no dia 20 de maio (Figura 2). Com a 
inauguração começaram as parcerias e os cursos para os produtores começaram a ser 
ministrados. O Centro é uma instituição de educação, ensino, pesquisa, difusão, capacitação da 
atividade e fortalecimento do pequeno produtor da região, qualificando mão-de-obra para o 
Sistema Agroindustrial do Leite. 
 

 
 Figura 2 – Inauguração do CTq em 20 de maio de 2006. 

 
O CTq do Queijo atuará em parceria com CEFET – Currais Novos oferecendo nas suas 
instalações cursos nas áreas de alimentos e informática. O Centro conta com Unidade de 
Produção, laboratórios e salas de aula equipadas com recursos multimídia. Para o diretor-
presidente do CEFET/RN, Francisco Mariz, o CTq é ponto fundamental para o desenvolvimento 
da região pois funciona como centro de desenvolvimento, ensino e pesquisa. “O CTq será uma 
instituição adaptada a realidade local e funcionará como processo permanente de transferência 
em economia e educação”, afirma o Profº Mariz.  
 
A concretização da idéia de levar uma unidade do CEFET para o Seridó foi estabelecida numa 
reunião, em dezembro de 2005, na SEDEC, entre o ex-secretário, João Maia, o secretário de 
Educação Tecnológica do Ministério da Educação, o Prefeito de Currais Novos, o diretor geral 
do CEFET/RN e ex-secretário-executivo do CTq do Queijo, José Rufino Júnior. Com a 
inauguração do CTq do Queijo e a implantação do CEFET nesta região o Diretor da nova 
unidade Profº Rady Dias de Medeiros assume a Secretaria Executiva do CTq. 
 
A implantação da unidade do CEFET, em Currais Novos, foi viabilizada a partir de uma doação 
de um terreno, vizinho ao Centro Tecnológico do Queijo do Seridó – CTq do Queijo, pelo 
Governo do Estado. Um acordo firmado entre a Secretaria Estadual do Desenvolvimento 
Econômico – Sedec e o CEFET também vai permitir que a instituição federal de ensino atue 
como gestora do CTq do Queijo, facilitando assim a integração dos alunos juntamente com a 
estrutura que o Centro Tecnológico do Queijo oferece. 
 
INÍCIO DE UMA REALIDADE 
A partir da inauguração da nova unidade do CEFET, que aconteceu no dia 28 de junho de 2006 
em Currais Novos, e a integração com o CTq do Queijo, a região Seridó passa a oferecer aos 
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jovens novas oportunidades de negócio através de cursos técnicos, de qualificação e treinamento 
profissional.  
 
A melhoria na qualidade do produto fabricado vai destacar toda a potencialidade do setor de 
laticínios do Estado dando um novo impulso á economia local pelo aumento na quantidade de 
vendas, mas isso só foi possível com a chegada do CEFET/RN- UNED Currais Novos. Essa 
parceria feita entre o Governo do Estado e o Governo Federal proporcionará aos alunos dessa 
instituição uma interação entre o conhecimento adquirido em sala de aula com a vivência de uma 
indústria no seu dia-a-dia formando profissionais mais capacitados. 
 
No segundo semestre de 2006 foram qualificados mais de 50 produtores, em cursos ministrados 
pela Profª Maria do Socorro Diógenes (Profª do CEFET RN SEDE) (20 produtores), e 
Professoras da EMBRAPA CE (15 produtores), todos voltados para a cadeia produtiva do leite. 
O Profº André Luiz da Queijeira Suiça de Nova Friburgo – RJ (Consultor da área de Laticínios) 
(22 produtores), veio especialmente para capacitar produtores na área de produtos derivados do 
Leite de Cabra, outra área em expansão nesta região. A Profª Odisséia Gaspareto e o Profº Jonas 
Almada (Professores do CEFET RN UNED currais Novos) (12 funcionários de empresas) 
ministraram curso de Boas Práticas de Fabricação (BPF) para indústrias de modo geral. 
 
O CEFET UNED Currais Novos começou a funcionar com os cursos Técnicos em Alimentos, 
Informática e Sistema de Informação, o inicio das atividades se deu no dia 25 de setembro de 
2006, com os cursos já citados nos horários matutino e vespertino, atendendo a 150 alunos, 
distribuídos da seguinte maneira: 40 alunos na turma subseqüente em alimentos e 30 em sistemas 
de informação e 80 no integrado EJA em alimentos. 
 
Em 2007, foi feito um mapeamento das queijeiras da região do Seridó, projeto esse coordenado 
pela Profª Odisséia Gaspareto e Profº Jonas Almada, com a participação do Técnico 
administrativo Paulo Gustavo. Neste projeto foi utilizado o GPS para a localização efetiva das 
queijeiras visitas, como também foram coletas informações como o tipo de queijo fabricado, o nº 
de pessoas envolvidas no processo e o tipo de coalho utilizado. Foi feito também um arquivo de 
fotos. O trabalho gerado com essa pesquisa esta sendo terminado para ser publicado na revista 
HOLOS do CEFET RN. Com base nos dados observados e anotados neste trabalho, notou-se a 
necessidade da capacitação dos produtores quanto as BPF, desta maneira, foi firmado um 
convênio entre o CEFET RN, a EMPARN e a SEDEC que possibilitou a capacitação de 100 
pessoas, entre produtores e técnicos da EMATER, de diversas cidades do Seridó, levando o 
conhecimento adquirido para ser colocado em prática, de acordo com a realidade da sua 
produção. Neste mesmo ano, em parceria com o MEC, o CEFET lançou o CURSO DE BOAS 
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE, de 80 (oitenta) horas, 
que qualificou 25 alunosessa qualificação foi proferida pelos professores da instituição, Profª 
Odisséia Gaspareto, Profº Jonas Almada, Profª Ítala Mesquita, Profª Renata Pifer, Profº Wyllys 
Farkatt e o então Coordenador de Laboratório, Paulo Lara. Os alunos qualificados peste curso 
ficaram estagiando na Usina de Beneficiamento de Leite (UBL), parte integrante do CTq, por 6 
(seis) meses. Segundo DANTAS, 2008 e OLIVEIRA, 2008, os alunos receberam bolsas, que 
tiveram uma duração de aproximadamente seis meses totalizando 400 horas de aula prática, em 
que o aluno era incentivado a aprender processos de fabricação de derivados do leite tais como 
Queijo Coalho, Iogurte, Doce, Requeijão, Ricota (estas foram às atividades mais desenvolvidas 
durante o período de bolsa, Figura 3) e contribuiu para o crescimento da Instituição e da região. 
Estes alunos adquiriram conhecimento e experiência, somente vivenciada por quem tem uma 
rotina de trabalho em indústria.  
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Figura 3 – Produção de derivados do Leite na UBL. 

 
Neste ano a produção chegou a 720 Kg de Queijo de Coalho; 1.000 L de Iogurte, 200 Kg de 
Ricota e 720 Kg de Doce de Leite, sem contar os testes feitos com requeijão, manteiga e bebida 
láctea. Os produtos produzidos na UBL eram todos destinados a doação. Os pontos alvos da 
doações eram as Unidades do CEFET RN, Natal Sede e Zona Norte, Ipanguaçu, Mossoró e 
Curais Novos. Os produtos eram entregues aos alunos carentes destas instituições. Outras 
doações também foram feitas, como Casas de Caridades e Hospitais. Para maior segurança na 
distribuição dos produtos o CEFET, adquiriu neste ano, um caminhão baú refrigerado. 
 
O CTq participou de vários eventos neste ano, levando seu nome e seus produtos para serem 
apreciados pelos públicos do local. Eventos como: EXPOTEC Unidade Sede Natal; EXPOTEC 
Mossoró; V ENEL Encontro Nordestino do Setor de Leite e derivados; e I Semana de Alimentos 
e Informática. 
 
O ano de 2007 despontou o nome dos CTq do Queijo/CEFET RN como um centro de qualidade 
na cadeia produtiva do Leite. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma adaptação ao método de análise de óleo e graxas do “Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastwater 20th”, para avaliar o teor de óleo presente 
nos salgados ingerido por alunos do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
DO RIO GRANDE DO NORTE. Sabe-se que hoje o grande vilão das doenças coronarianas é a 
dieta rica em gorduras e que normalmente estão acima do normal em salgados no geral. A falta 
de tempo e até mesmo a falta de dinheiro faz com que os alunos procurem meios de se 
alimentarem de forma rápida e barata procurando estabelecimentos que oferecem alimento com 
alto teor de óleo aumentando dessa forma os riscos de apresentarem doenças cada vez mais 
jovens. Primeiramente foi realizada uma pesquisa para selecionar os salgados mais consumidos 
entre os alunos. As amostras foram submetidas inicialmente a uma pesagem e em seguida o 
material foi envolvido por um papel de filtração e posto no extrator de Solext, com um balão 
previamente seco a 104°C e pesado foi colocado o reagente hexano. O sistema foi montado e a 
extração do óleo presente na amostra foi feita por refluxo do hexano durante 4 horas. Terminada 
esta fase, o balão é devidamente seco e resfriado em um dessecador por 30 minutos e pesado 
novamente. Após análise verificou-se uma diferença substancial entre os salgados quanto ao teor 
de óleo em sua composição o qual foi possível identificar a quantidade de óleo p/p (%). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Óleos, graxas, gordura, saúde alimentar, análise química 
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ANÁLISE DO TEOR DE ÓLEOS EM SALGADOS CONSUMIDOS POR ALUNOS DO 

CEFET-RN 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Os salgadinhos que são obtidos a partir de milho ou trigo e que apresentam textura altamente 
apreciada. Para se tornarem mais palatáveis e aceitáveis para o consumo, estes produtos são 
aromatizados. O aroma e o sabor fixam-se no salgadinho através de um veículo lipídico, 
normalmente gordura vegetal hidrogenada, o óleo. Apesar de ser quimicamente estável, sua 
utilização se caracteriza como uma desvantagem nutricional, devido aos elevados índices de 
gordura em sua composição (CAPRILES, 2005). 
 
De acordo com o “Guia alimentar para a população brasileira”, editado pelo Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2005), as gorduras correspondem entre 15% a 30% do valor enérgico total da 
alimentação. As gorduras (ou lipídios) incluem uma mistura de substâncias com alta 
concentração de energia (óleos e gorduras), que compõem, em diferentes concentrações e tipos, 
alimentos de origem vegetal e animal. São componentes importantes da alimentação humana, 
pois são fontes de energia. Contudo, o consumo excessivo de gorduras saturadas está relacionado 
a várias doenças crônicas não transmissíveis (doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, 
acidente cerebrovasculares)  
 
Além disso, os óleos possuem efeitos mais severos, aumentando os níveis de LDL-colesterol, 
diminuem simultaneamente os de HDL-colesterol e são compostos que aumentam o risco da 
ocorrência de câncer. 
 
O mau hábito alimentar do brasileiro, faz com que o consumo de gorduras pela população se 
torne cada vez mais elevado, uma vez que se observa a falta de tempo, a facilidade de se 
encontrar salgados e de condições financeiras dos estudantes. Considerando estes fatores e o 
aumento da incidência e prevalência de obesidade e doenças cardiovasculares, torna-se uma 
importante medida de Saúde Pública melhorar a qualidade nutricional dos alunos.  
 
Diante desses e outros riscos a saúde, pesquisas vêm sendo desenvolvidas, buscando alerta a 
população, com dados quantificáveis da quantidade e qualidade de óleos presentes não apenas 
em salgados, mas em frituras como um todo (ANS et al, 1999) 
 
De acordo com esta ótica, este trabalho objetiva foi esclarecer e melhorar a escolha dos salgados 
pelos alunos para uma diminuição do consumo de óleo, já que os fatores financeiros e a 
facilidade de se encontrar esse tipo de alimento é um problema que é comum entre os estudantes. 
 
 
PROCEDIMENTOS E RESULTADOS 
 
Partindo de uma pesquisa de campo, em locais próprios para consumo, diversos alunos foram 
questionados a respeito de suas preferências no momento da escolha de um salgado para 
consumo. A pesquisa foi realizada no período de 15 a 26 de setembro (2 semanas), sempre no 
horário das oito horas e trinta minutos, às nove horas, pois é neste intervalo do tempo que se 
processa a grande demanda, pois coincide com o intervalo do turno matutino do CEFET-RN. 
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Os salgados conhecidos como “coxinha” e “folheado” (figura 01) foram apontados como os mais 
consumidos pelos alunos. 

 

 
Figura 01: Amostras de salgados 

 
Durante este etapa do trabalho percebeu-se que as grandes maiorias dos discentes possuíam uma 
visita regular ao estabelecimento fornecedor dos salgados. Também foi grande a massa de alunos 
que afirmou não se alimentarem pela manhã, com o tradicional café da manhã, geralmente os 
salgados são a primeira alimentação consumidas por estes. 
 
Para a análise do teor de oleos, foi realizada uma adaptação do método “5520-D Soxhlet 
Extraction Method” do “Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 
20th”(AWWA, 1998) 
 
Preparo do material 
 
Foram utilizados para a análise papel de filtro, balão de volumétrico, manta aquecedora, 
condensador e extrator de soxhlet. O papel de filtro e o balão de volumétrico inicialmente foram 
levado a estufa por 30 minutos a 103°C para a retirada da umidade dos mesmos. Após a secagem 
em um dessecador o material foi pesado.    
 
Preparo da amostra 
 
Retirou-se uma amostra do salgado e a transferiu para um papel de filtro, previamente pesado, 
para minimizar a perda de óleo devido ao contado com o salgado. O conjunto salgado/filtro foi 
levado a balança “Eletronic Balance” modelo BDR-131 da INSTRUMENT, para ser pesado 
(Figura 02), e em seguido levado à estufa por 30 minutos sob uma temperatura de 103°C para 
remover a água presente na amostra. Após a estufa, a amostra ficou sob resfriamento a 
temperatura ambiente em um dessecador. 

 

 
Figura 02: Preparo da amostras - Pesagem 
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Em seguida, transferiu-se a amostra para um extrator de soxhlet, este foi colocado no sistema de 
extração junto com o solvente, n-hexano (Figura 03). O sistema ficou sobre refluxo de 
vaporização e condensação durante um período de 4 horas. 

 

      
Figura 03: (a) Preparo da amostra; (b) Adição da amostra no sistema de extração 

 
Todo o sistema foi montado no interior da capela do Laboratório de Química, sob exaustão 
constante, com o intuito de escoar o vapor formado pelo aquecimento no n-hexano (Figura 04). 
A extração também depende de um fluxo constante de fluido refrigerante, neste caso utilizou-se 
a água, das instalações do Laboratório.  
 
 

 
Figura 04: Sistema de Extração 

 
Após o tempo de extração o balão foi transferido para a estufa durante 30 minutos a 103°C para  
a retirada de n-hexano retido no balão, o balão foi novamente pesado, porém agora este se 
encontra com a presença do óleo extraído da amostra do salgado. Com esses dados foi possível a 
construção da tabela 01, onde se pode conhecer a porcentagem (p/p) de óleo nos dois salgado 
analisados. 
 

Tabela 1: Resultados médios do teor de óleo obtidos nas Análises 
Salgado Massa do salgado 

(g) 
Massa do balão 

antes da extração (g)
Massa do balão 

após extração (g) 
Porcentagem 

(%p/p) 
Coxinha 12,2282 75,6977 76,0632 2,98 
Folheado 11,4242 75,3820 77,8633 21,71 

(a) (b) 
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CONCLUSÕES 

 
É possível concluir que a quantidade de óleos ingeridos por alunos do CEFET-RN por meio de 
salgados possuem um valor relativamente alto. O folheado possui bem mais óleo que a coxinha, 
o que o torna mais agressivo ao organismo. Logo, um aluno que passo a ingerir diariamente um 
ou dois folheados como refeição, esta na verdade ingerindo um quarto da massa desse salgado 
em óleo bruto, além da água presente neste. 
 
É necessária então uma reeducação alimentar por parte do jovem corpo discente do CEFET-RN. 
Esperamos que estes dados possam contribuir para conscientizarão dessa população, que possa a 
partir daí melhorar seus hábitos alimentares. 
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RESUMO 
 

O artigo apresenta uma síntese sobre a situação da certificação de orgânicos em 
supermercados do município de Natal-RN. O mercado de alimentos orgânicos vem 
crescendo na maioria das cidades brasileiras, inclusive na capital potiguar, tendo como 
base a certificação que traz a garantia de segurança alimentar, preenchendo a lacuna 
existente entre produtor e consumidor. A pesquisa foi desenvolvida em sete supermercados 
de pertencentes a redes conceituadas de Natal-RN. A finalidade da pesquisa é verificar o 
processo para se obter a certificação de orgânicos em supermercados e a oferta destes no 
local, além de abordar o potencial do Rio Grande do Norte perante a certificação de 
alimentos orgânicos nos últimos anos. Para então, garantir que o alimento é produto de 
uma agricultura que assegura qualidade no ambiente natural, qualidade nutricional e 
biológica de alimentos e qualidade de vida para os consumidores. O que se verifica é que o 
papel dos supermercados nesse contexto é a garantia de que os consumidores estão 
alimentando e perpetuando essa cadeia produtiva benéfica e sustentável. No entanto, a falta 
de informação do consumidor ou até mesmo a ausência de um determinado produto ainda 
são fatores relevantes para o não consumo de orgânicos provenientes desses 
estabelecimentos. 
  
PALAVRAS-CHAVE: certificação; orgânicos; supermercados; alimentos; consumidores. 
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CERTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS EM 
SUPERMERCADOS DE NATAL-RN:  

UMA GARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
SUSTENTABILIDADE NO RN 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
  
 

A alimentação é o principio básico da boa saúde. O crescimento da conscientização, 
nas populações no mundo inteiro, sobre a necessidade de se consumir um alimento sadio, é 
cada vez maior. A procura por um aumento na qualidade de vida é algo constante para 
quem busca a longevidade e é nesse contexto que ocorrem as mudanças nos hábitos e 
atitudes alimentares, como optar pelo consumo de alimentos orgânicos ou por uma 
alimentação alternativa. 

 
O acesso cada vez maior dos consumidores a informações pertinentes aos orgânicos 

é um dos fatores que provocam drásticas mudanças no perfil alimentar. É nesse contexto 
que os consumidores estão se tornando cada vez mais exigentes, buscando novas formas de 
garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade, para que tenham a certeza de estar 
levando para casa não só um alimento livre de insumos químicos, mas também um 
alimento que assegura a qualidade no ambiente natural, qualidade nutricional e biológica 
de alimentos e qualidade de vida para os consumidores e produtores, já que a cadeia 
produtiva orgânica não resulta de um processo exploratório do agricultor.  

 
Essa busca por segurança alimentar é garantida aos consumidores através da 

certificação de orgânicos que é um processo que atesta que determinada propriedade está 
inserida nas Normas de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura (Portaria 
M. A. 007 de 17/05/1999), e que os alimentos produzidos e comercializados são realmente 
orgânicos.  

 
Inúmeros dados comprovam as vantagens do alimento orgânico. O Relatório da 

Academia Americana de Ciências, de 1987, calculou em 1 milhão e 400 mil os novos 
casos de câncer provocados por pesticidas. A Agência de Proteção Ambiental Americana 
calcula que os pesticidas já poluam metade da água potável nos EUA. A riqueza mineral de 
frutas e hortaliças possui mais que o dobro de minerais que o artificial. Tudo isso 
comprova que há muito custo ambiental e social na produção alimentícia, que, 
conseqüentemente, afeta a renda econômica (WERNECK, 2001). 

 
Os supermercados são os principais veiculadores dos produtos orgânicos e é através 

deles que muitas pessoas conhecem essas “novas” formas de cultivo e passam a se tornar 
adeptas do estilo de vida mais saudável. Esses estabelecimentos se abastecem destes 
produtos a fim de atender a demanda dos consumidores, mostrando, com isso, que são 
ótimos concorrentes das lojas especializadas e feiras livres e que estão dispostos a suprir 
esta demanda que é cada vez mais crescente na cidade do Natal/RN. 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 

81 
 

Tendo em vista essa realidade que demonstra a inserção cada vez maior dos 
supermercados no mercado competitivo de orgânicos em Natal-RN, sentiu-se a 
necessidade de avaliar o processo de certificação adotado por esses estabelecimentos 
através de uma pesquisa junto aos supermercados de grandes redes no período de 
novembro de 2007 a março de 2008. 

 
 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 Certificação de Orgânicos 

Certificação, como termo utilizado na agricultura orgânica, significa garantir a 
procedência e qualidade orgânica dos produtos obtidos. A certificação orgânica é um 
processo de auditoria de origem e trajetória de produtos agrícolas e industriais, desde sua 
fonte de produção até o ponto final de venda ao consumidor com a finalidade de garantir a 
segurança alimentar. 

Existem atualmente, no Brasil, cerca de 500 projetos com certificação 
internacional, todos com base nos dados das Certificadoras Internacionais que participam 
do Projeto dando credibilidade às empresas associadas (Ibd/Imo/Ecocert/BCS/Control 
Unino/OIA). Este universo de Projetos engloba desde uma empresa com uma linha de 
produto certificado ou um produtor individual até uma associação com dezenas de 
produtores, que fornecem insumos a outras empresas ou que fornecem diretamente aos 
importadores. O Projeto abriga todo produtor, processador e comercializador de qualquer 
estado brasileiro, desde que seus produtos tenham certificação. 

Essa qualidade é assegurada pela existência de um Selo Oficial de Garantia 
fornecido pelas associações de agricultura orgânica e de um sistema de certificação de 
agricultores e firmas, acompanhado de assessoramento técnico e controle fiscalizador, 
envolvendo todos os atores - produtor, industrial e comerciante (Paschoal, 1994 apud 
Darolt, 2000). 

A existência do Selo Oficial de Garantia diminui a “distância” entre consumidor e 
produtos, já que atesta que os orgânicos foram produzidos de acordo com a legislação em 
vigor e garantindo que esses produtos são realmente orgânicos. Se as informações contidas 
nos rótulos fossem totalmente fidedignas e os consumidores confiassem nessas 
informações, a certificação seria dispensável, porém, isso não acontece. Selos de algumas 
instituições certificadoras podem ser visualizados abaixo: 
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Daí resulta a importância estratégica da certificação para o mercado de orgânicos, 
pois além de permitir ao agricultor orgânico diferenciar e obter uma melhor remuneração 
dos seus produtos protege os consumidores de possíveis fraudes. Existem também outras 
vantagens expressivas como, por exemplo, o fato de que a certificação torna a produção 
orgânica tecnicamente mais eficiente, à medida que exige planejamento e documentação 
criteriosos por parte do produtor. Outra vantagem é a promoção e a divulgação dos 
princípios norteadores da Agricultura Orgânica na sociedade, colaborando, assim, para o 
crescimento do interesse pelo consumo de alimentos orgânicos. 

2.1.1 Processo para se obter a certificação  

O ponto de partida são as “Normas e Padrões para Qualidade Orgânica”, 
documento comum a todas as certificadoras, mas que apresenta variações de acordo com 
particularidades ideológicas (sempre de acordo com a regulamentação maior do 
INFOAM). 

A partir do momento em que o produtor sente-se apto a contratar a certificação, 
entra em contato com a certificadora desejada, enviando documentação inicial e pagamento 
da taxa de inscrição. 

A inspeção ocorre logo após, e consiste em reunir dados, checar documentos de 
compra de insumos, venda de produtos, operações de campo e o sistema de condução 
orgânica. Também são checadas instalações, sacarias e embalagens, situação geral social e 
empregatícia de funcionários. O objetivo é verificar o sistema de controle adotado pela 
empresa, de modo a dar garantias da inexistência de riscos de mistura e contaminação com 
produtos não certificados. 

Para a auditoria proposta utilizam-se tabelas, onde são lançados os dados de 
histórico de compra e venda de produtos, entrada e saídas de produtos e dados de eventuais 
processamentos. Um mapa com as modificações é também elaborado. 

Após a inspeção, o inspetor elabora relatório e o envia à certificadora, que por sua 
vez a submete ao seu conselho de Marcas, para avaliação da decisão final. O selo é então 
concedido ao produtor, que passa a fazer uso do mesmo por um período revalidável de um 
ano. 

O processo de certificação pode variar de 1 a 4 anos, dependendo do sistema de 
produção e do mercado consumidor. Para a exportação os produtos devem estar coerentes 
com a legislação do país de destino, pois os aspectos que caracterizam o produto como 
orgânico não são iguais para todos os países. Tal processo pode ser visualizado a partir da 
figura abaixo: 
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Figura 1: Organograma do processo realizado para se obter a certificação 

 

2.1.2 Mercado dos orgânicos no Rio Grande do Norte 

 
Embora o mercado ainda se encontre bastante tímido em comparação com a 

demanda cada vez maior, no estado do Rio Grande do Norte já existem algumas empresas 
e agricultores que estão produzindo orgânicos certificados.  

 
São verificadas a produção de frutas, hortaliças, camarões e ostras, devidamente 

certificadas. Essas atividades são incentivadas por órgãos como o Sebrae-RN e a 
EMATER que tem como principal objetivo promover a expansão do cultivo dos orgânicos. 

 
Em ênfase, como exemplo de produção pioneira e bem-sucedida verifica-se a 

carcinicultura orgânica que é licenciada pelo IDEMA-RN, cabendo ao IBAMA o 
monitoramento e a fiscalização. Essa atividade é promovida no RN pela fazenda de 
camarão Primar (certificada pelo Instituto Biodinâmico) – primeira produtora de camarão e 
ostras orgânicos do país. Mostrando a viabilidade da sua comercialização no estado. 
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Em conssonância com o site www.planetaorganico.com.br, no estado, além da 

Primar, produtora de ostras e camarões, outras empresas com orgânicos certificados são, a 
Hortaviva Ltda (comercializam principalmente hortaliças), e a Sociedade para o Incentivo 
ao Pequeno Artesão do RN – SIPARN (frutas). 
 
2.1.3 Certificação de orgânicos em supermercados de Natal/RN 
 
 

 Os supermercados são o maior canal de escoamento da produção alimentícia no 
país, devido à entrada de grupos internacionais e às ações das firmas concorrentes internas 
que vêm nos últimos anos ampliando e modernizando as instalações dos supermercados, 
ampliando a preferência e elevando a freqüência dos consumidores nos supermercados nas 
duas últimas décadas. (LEVY; WEITZ, 2003). 

 
De acordo com Souza e Mata (2005), existem discussões geradas em torno do papel 

do marketing ecológico para os produtos orgânicos, voltados à conservação ambiental. 
Estas aparecem em duas perspectivas: em uma delas, autores o consideram como um 
benefício, por estar ligado à conscientização da sociedade para com problemas ambientais; 
na outra, autores consideram-no como maléfico, por banalizar, muitas vezes, os problemas 
ambientais no sentido de se aproveitar do atributo para almejar ganhos financeiros. 

 
A alta competitividade existente no setor agroalimentar tem impulsionado a tomada 

de decisão baseada em ações estratégicas, onde se destacam as inovações em produtos e 
processos produtivos. A competitividade tem estimulado o desenvolvimento de novos 
processos e produtos, a busca de novos mercados, a preocupação com a produção 
sustentável ao equacionar questões ecológicas e sociais por envolver qualidade de vida e 
segurança alimentar. Tais fatores têm induzido a crescente produção de bens orgânicos, 
como produtos da olericultura (legumes e verduras), produtos inovadores no mercado 
nacional, e com grande aceitação em outros países. 

 

O mercado de alimentos orgânicos vem crescendo na maioria das cidades 
brasileiras, inclusive na capital potiguar, tendo como base a certificação que traz a garantia 
de segurança alimentar, preenchendo a lacuna existente entre produtor e consumidor. Desta 
forma o consumidor tem sofrido a influência de notícias e demonstrada preferência por 
produtos que além de não agredir o meio ambiente, proporcionem, principalmente, 
segurança alimentar, ou seja, que não causem danos à saúde como pelas intoxicações de 
agrotóxicos. 

 

A certificação da maioria dos produtos oferecidos por supermercados do município 
de Natal/RN ocorre de forma tradicional, ou seja, envolvendo órgãos certificadores para 
garantia de qualidade dos produtos oferecidos perante os consumidores. Assim como foi 
descrito no início da fundamentação teórica. 

 
Os supermercados do Rio Grande do Norte, apesar da carência relacionada à 

informação suficiente e completa acerca dos orgânicos, atuam como agentes 
multiplicadores que são responsáveis por conscientizar a população sobre o uso de 
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alimentos com manejo altamente sustentáveis, não só do ponto de vista ambiental e 
nutricional, mas principalmente do social.  

Alguns orgânicos e sua disposição em diferentes supermercados de Natal-RN 
podem ser visualizados através do registro fotográfico abaixo: 
    

     

     
 

Figura 2: Estratégias de marketing para atrair os consumidores dentro dos 
supermercados. 

 

   
 

Figura 3: Um dos locais da aplicação do instrumento (entrevista). 
 

  
 

(A) Açúcar mascavo - IBD    (B) Vinho tinto – Eco-cert Brasil 

(A) (B)
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 (C) Leite desnatado – IBD/ IFOAM   (D) Café – IBD 
 

                     
 
 (E) Arroz – Produto catarinense (F) Cookies – USDA/ IBD/IFOAM       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
(G) Hortaliças – Hortaliças estrela-viva /APAN 

     

Figura 4: Alguns produtos comercializados em supermercados e seus 
respectivos órgãos de certificação. 

 
 

3. METODOLOGIA 

  
 

O estudo foi realizado em supermercados pertencentes a grandes redes que 
oferecem alimentos orgânicos devidamente certificados em seus estabelecimentos. A 
pesquisa foi desenvolvida no município de Natal-RN no período de Novembro de 2007 a 
Março de 2008. 

 
A pesquisa foi realizada em supermercados da cidade de Natal-RN, para que fosse 

possível conhecer os principais órgãos certificadores e suas respectivas formas de 
certificação em alimentos ditos orgânicos. Através de uma listagem dos supermercados do 
município (14) foram sorteados 7 pertencentes a 4 grandes redes de supermercados da 
cidade de Natal/RN distribuídos aleatoriamente nas zonas Norte e Sul da cidade.  

 

(B)
(A) 

(C) (D)

(E) (F)

(G) (G)
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A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionários com perguntas 
objetivas e discursivas sobre a certificação, que foram aplicados em supermercados 
fornecedores de orgânicos no período compreendido entre novembro de 2007 e março de 
2008. Tendo como principal finalidade obter informações mais precisas sobre a realidade 
da certificação nos supermercados do Rio Grande do Norte. E, assim, identificando as 
empresas que se utilizam desse processo para obter maior credibilidade no mercado. Além 
disso, foi desenvolvido um Registro fotográfico dos principais orgânicos comercializados 
no estabelecimento, com a finalidade de demonstrar a variedade de produtos orgânicos que 
podem ser produzidos e devidamente certificados. 

 
A análise dos dados foi realizada objetivando organizar os dados apresentados na 

forma de gráficos no programa Excel. Após, segue a interpretação, que consiste, 
fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com os 
conhecimentos quer sejam derivados de teorias revisadas nesta pesquisa, quer sejam de 
estudos realizados anteriormente sobre a temática. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Ao examinar os dados coletados nos supermercados a partir da aplicação de 
questionário que avalia a conduta qualitativa perante a certificação de alimentos orgânicos 
em Natal-RN, foi possível verificar que 71% dos orgânicos fornecidos por tais 
estabelecimentos advinham de um processo de certificação convencional, a prevalência 
desse dado nos supermercados analisados denuncia que ainda há receio quanto à aceitação 
de produtos advindos de cooperativas, já que essas não são obrigadas a recorrer a órgãos 
certificadores, mesmo estando sujeitas à verificação de sua conduta desde a produção até o 
envase e distribuição.  

 

 

Figura 05- Distribuição da origem de alimentos orgânicos em supermercados na 
cidade de Natal- RN, 2008. 

 
 Quanto à variedade de alimentos oferecidos em tais estabelecimentos, considerou-
se variáveis semelhantes para supermercados pertencentes ao mesmo grupo e que diferem 
apenas na sua localização e variedade. A partir do gráfico abaixo é possível verificar que 
mesmo supermercados pertencentes ao mesmo grupo, a variedade era distinta.  

Alta aceitação 

Baixa aceitação
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No caso dos supermercados A1 e A2, observa-se que não são oferecidos alimentos 

de origem animal e que a variedade dos produtos de origem vegetal se distingue nos 2 
supermercados, acredita-se que isso esteja relacionado à localização, pois um se localiza na 
Zona Norte e o outro na Zona Sul da cidade, já que como ARAÚJO & PAIVA (2007) 
analisaram no perfil de consumo de orgânicos a demanda na Zona Sul e proporcional a 
renda dos que ali habitam, ou seja, é maior quando comparada a da Zona Norte. 

 
Já em relação aos supermercados B1 e B2, verifica-se que mesmo pertencendo a 

mesma rede empreendedora e localizados na Zona Sul da cidade, B1 não apresenta 
produtos orgânicos de origem animal em seu estabelecimento quando comparado a B2, 
assim como ocorre com o supermercado D.  

 
E, por fim, ao analisarem-se os supermercados C1 e C2 observa-se que apesar de 

apresentarem variedade entre produtos animais e vegetais, as proporções diferem entre si. 
 
O fato da variedade de determinado produto em um supermercado aumentar ou 

diminuir independente da demanda desse produto. Nesse caso, observa-se que a maior 
variedade é decorrente de consumidores mais exigentes e, portanto, tal variedade implica 
em maior garantia de segurança alimentar que só pode ser garantida através da certificação 
dos alimentos orgânicos. 

 

 

 
Figura 06 - Distribuição da variedade de alimentos orgânicos em 

supermercados pertencentes à redes distintas na cidade de Natal- RN, 2008. 
 
 Outro fator que contribui para o aumento da demanda por alimentos orgânicos 
certificados é o fato de a população saber dos benefícios que esses alimentos trazem ao 
meio ambiente. Já que a partir daí, há um aumento da demanda e maiores exigências sobre 
a certificação. A respeito desses esclarecimentos, os dados revelam que cerca de 63% dos 
entrevistados sabiam dos benefícios dos orgânicos, em detrimento de 37% deles que não 
tinham conhecimento. 
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Figura 7: Distribuição dos entrevistados esclarecidos sobre os benefícios dos 
alimentos orgânicos ao meio ambiente, Natal- RN, 2008. 

 
 Por fim, é possível verificar o que os entrevistados entendiam sobre a influência da 
certificação no ganho de credibilidade dos clientes perante os alimentos orgânicos. 
Verifica-se que a maioria (57%) soube justificar a correlação entre tais variáveis o que, de 
fato, é muito bom, pois como já foi afirmado, é preciso difundir os orgânicos conquistando 
a confiança do consumidor, dando-lhe credibilidade e isso só é possível através de 
produtos devidamente certificados. 
 

 

 
Figura 8: Distribuição dos entrevistados esclarecidos sobre a importância da 

certificação no ganho de credibilidade perante os consumidores, Natal- RN, 2008. 
 
5. CONCLUSÕES 
 
 

Diante do exposto verifica-se que consumo de alimentos orgânicos já é uma 
realidade na capital potiguar. Que mesmo os consumidores dos orgânicos ainda 
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representarem um público tímido e restrito, a demanda por orgânicos certificados vem se 
tornando cada vez maior juntamente com as exigências desse público. 

 
Pode-se considerar que o estudo desenvolvido atendeu aos objetivos propostos, 

principalmente no que se refere aos supermercados como agentes formadores e difusores 
de opinião, já que a sua conduta leva à formação dos consumidores. Sendo assim, conclui-
se que mesmo através de estratégias de marketing e do lucro, acima de tudo, na sociedade 
capitalista em que se está inserido, o papel dos supermercados nesse aspecto é o de que os 
consumidores tenham a garantia de estar alimentando e perpetuando essa cadeia produtiva 
benéfica e sustentável desde que a certificação seja aplicada de maneira que garanta a 
segurança alimentar. 
 

Entretanto, sugerem-se que estudos adicionais a respeito do tema sejam 
desenvolvidos, bem como o desenvolvimento de outros enfoques e tipos de produtos 
orgânicos para maiores conhecimentos das estratégias que os varejos devem utilizam na 
comercialização de produtos tão inovadores no país, como os produtos orgânicos. 
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RESUMO 
O artigo teve como metodologia o estudo exploratório descritivo por meio de uma compilação de 
bibliografia. O seu objeto é analisar as variáveis sociais, econômicas e ambientais que são 
influenciadas pela apicultura do estado do Rio Grande do Norte. Do ponto de vista econômico, o 
baixo custo inicial e a fácil manutenção são fatores determinantes para o desenvolvimento da 
apicultura e sua respectiva expansão no âmbito nacional e internacional. Embora que ainda não 
tenha grande expressividade na pauta de exportações do Rio Grande do Norte, ela vem se 
mostrando uma atividade alternativa bastante promissora. No aspecto social, essa atividade 
geraria ocupação e renda, que facilitaria à sociedade o acesso ao direito à educação, saúde, e 
participação do indivíduo na riqueza coletiva. Por fim, surge uma nova configuração dos valores 
da sociedade, na qual a mudança se faz urgente e necessária. Há de se aliar a utilização 
sustentável do meio ambiente com as relações sociais, para que não existam tantas disparidades, 
proporcionando à população uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, os recursos naturais do 
meio que estão ao nosso alcance devem ser utilizados de maneira mais racional, justa e 
igualitária por todos.                             
 
PALAVRAS-CHAVE: apicultura, sustentabilidade, cidadania, renda. 
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O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA APICULTURA DO RN: ANÁLISE 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS. 
 

 
1.0 INTRODUÇÃO 

A temática do desenvolvimento sustentável e suas implicações sociais e econômicas têm 
sido bastante discutida e abordada de forma polêmica nos dias atuais.  Então a preocupação com 
o meio ambiente e a forma de como está sendo explorado tornou-se fundamental para a 
qualidade de vida no planeta, concomitantemente, os direitos do cidadão passou a ser um pré-
requisito para o desenvolvimento social e democrático da nação. Conceituando o 
desenvolvimento sustentável de acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, temos: “desenvolvimento capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 
futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.” Esta definição 
nos leva a refletir sobre a forma de exploração das atividades econômicas no meio-ambiente, 
focalizando na apicultura, que representa um segmento produtivo que ainda não utiliza 
totalmente o princípio de desenvolvimento econômico de forma sustentável. 

 
No âmbito mundial, a apicultura e seu produto, o mel, são valorizados por várias etnias. 

A utilização das propriedades do mel pode ser observada na dieta alimentar, na indústria de 
cosméticos e a utilização em tratamentos terapêuticos. Todas essas características favorecem a 
expansão da atividade apícola no Brasil, pois além de viável e o produto ser bastante apreciado 
no mercado interno, o nosso país possui condições favoráveis para a criação desses insetos. A 
apicultura pode ser desenvolvida em qualquer região brasileira e essa atividade não necessita de 
uma dedicação integral por parte do apicultor, o que possibilita desenvolver outras atividades 
consorciadas a ela. O baixo custo inicial e a fácil manutenção são fatores determinantes para o 
desenvolvimento da apicultura e sua respectiva expansão no âmbito nacional e internacional. 
Embora que ainda não tenha grande expressividade na pauta de exportações do país, ela vem se 
mostrando uma atividade alternativa bastante promissora. 
 
 Portanto, surge uma nova configuração dos valores da sociedade, o qual a mudança se faz 
urgente e necessária. Há de se aliar a utilização sustentável do meio ambiente com as relações 
sociais e econômicas, para que não existam tantas disparidades, proporcionando à população 
uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, os recursos naturais do meio que estão ao nosso 
alcance deveriam ser utilizados de maneira mais racional, justa e igualitária por todos.   
 
 
2.0 A APICULTURA NO BRASIL 
 

A apicultura é uma atividade bastante promissora no Brasil e que somente agora começa 
a revelar as suas potencialidades. As possibilidades de desenvolvimento dessa atividade 
poderiam ser melhores exploradas. As características morfoclimaticas que o país oferece e a 
demanda externa pelo mel são uma das condições que possibilitam um crescimento da produção 
de mel em escala nacional. 
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Com o fim do embargo da União Européia que já durava dois anos, em março de 2008, 
sobre o mel brasileiro, impulsionou-se um aumento de produtividade e das exportações 
brasileiras de mel. Tal embargo foi resultado da não implementação, pelo Ministério da 
Agricultura, do Plano Nacional de Controle de Resíduos (PNCR) do mel, que já foi posto em 
execução de acordo com os requisitos europeus. 

 
A exportação de mel do país está em exponencial crescimento. Dados relativos a maio de 

2008 mostram que o Brasil rendeu com a exportação apícola cerca de US$ 4.15 milhões. Esse 
resultado representa o melhor desempenho do país nos últimos quatro anos, e um crescimento de 
14,6% sobre o mês de abril de 2008. Isso deveu-se à recente, embora lenta e gradual, reabertura 
do mercado europeu para importação de mel brasileiro, e a crescente demanda pelo produto dos 
mercados importadores.  

 
Na pauta de importadores do Brasil, os Estados Unidos é o principal pais para quem o 

Brasil exporta. A exportação de mel para os norte-americanos representa atualmente quase 91 % 
do volume total exportado. Esse fato é bastante preocupante devido a vulnerabilidade a que o 
país se projeta, já que ele fica a mercê da economia desse país importador.  

 

2.1 A APICULTURA NO RN 

O ranking estadual de produção atual de mel no Brasil é liderado pelo estado de São 
Paulo, que de janeiro a maio de 2008 já lucrou US$ 4.889 milhões. O Rio Grande do Norte, 
ocupa a sexta posição no ranking nacional, e apresentou até maio de 2008 um rendimento de 
US$ 365.2 mil. Outro dado relevante a ser discutido é a questão de que o menor preço negociado 
foi do estado do Rio Grande do Norte, que custou cerca de US$ 1,98 por Kg de mel, contra o 
maior que foi do Ceara, no qual cada kg do produto foi negociado por US$ 2,79. Esse dado 
revela uma das reclamações cada vez mais freqüentes dos apicultores do estado norte-rio-
grandense, que é o do baixo valor agregado ao mel in natura, devido a falta do seu 
beneficiamento e conseqüente desvalorização do produto frente ao mercado internacional. 

 
Devido a falta de disponibilidade de uma maior quantidade de dados atuais, 

principalmente os referentes ao ano de 2008, trabalharemos a segui com pesquisa de dados 
referentes a anos anteriores.  

 
Sendo assim, no ano de 2004, foi divulgado pela SECEX, Secretaria de Comercio 

Exterior, que o Brasil ocupava o 11° lugar no ranking mundial de produção de mel, atrás dos 
principais produtores que eram os Estados Unidos, China e a Argentina. Atrelado à consolidação 
da imagem de um produto saudável e ecologicamente sutentavel, o Brasil tem grandes 
possibilidades de crescer nesse mercado mundial, conquistando novos consumidores e 
otimizando a sua unidade produtiva.  

 
Um das exigências para o crescimento da oferta de mel do país, é a implementação de 

uma cadeia produtiva capaz de viabilizá-lo. Dessa forma, para ter uma produção de mel rentável 
e duradoura, é necessário uma série de procedimentos que podem ser resumidos, numa ordem 
cronológica, em: obtenção de enxames, formação de apiários, alimentação das abelhas, 
multiplicação das colméias, colheita do mel, decantação do mel, armazenagem, produção de 
própolis, beneficiamento e comercialização. Para a implantação dessas atividades, faz-se muitas 
vezes necessário investimentos do governo e constante treinamento dos apicultores. A partir 
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dessa discussão da necessidade de investimento governamental nessa atividade no Rio Grande 
do Norte, tem-se um trecho do que foi publicado no Jornal O Poti, em 17 de abril de 2004 : 

 

Famílias da localidade estão sendo atendidas pelo programa governamental, que 
financiou a compra de colméias e outros equipamentos necessários para o 
fortalecimento da apicultura, como telas excluidoras, decantadores e vestuário 
completo. Nos últimos dois anos, o Governo do Estado investiu R$ 1,85 milhão 
do programa Desenvolvimento Solidário para financiar 67 projetos de apicultura 
desenvolvidos por associações de produtores rurais, beneficiando mais de 2.000 
famílias de 45 municípios potiguares. 
 

 

2.11 O ASPECTO AMBIENTAL NA APICULTURA 

 
 O incentivo do Governo estadual potiguar na apicultura demonstra o potencial dessa 
atividade na região. Um dos aspectos positivos da apicultura é de que ela pode ser produzida 
aliada ao desenvolvimento sustentável, visto que a juntamente com a produção de mel ocorre a 
polinização, ação essencial para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ecológico. Alem 
do desenvolvimento sustentável, destaca-se o fato da baixa produção de impactos negativos, 
chegando a ser praticamente nulos. Como impactos negativos pode-se citar uma possível 
desordenada proliferação de abelhas, causando picadas e transtornos desagraveis à população. 
Cita-se ainda a possível não sustentabilidade da natura para com o intenso desenvolvimento 
dessa atividade, embora não haja ainda uma literatura e um estudo disponível sobre tal hipótese. 
Ainda se tratando dos impactos ambientais gerados por essa atividade, Martins afirma que (2002, 
p.82): 

Em relação aos impactos no meio ambiente, a apicultura tem contribuído 
sobremaneira para a redução do uso de agrotóxicos na produção agrícola. 
Temendo a contaminação do mel, os apicultores conservam a mata e, 
conseqüentemente, conservam a biodiversidade da fauna e da flora. Isso significa 
que a apicultura tem contribuído para a formação de atitudes, pois ainda que a 
priori movido por razoes econômicas, os apicultores tem adotado posturas 
ambientalmente corretas. 
 

Mas para a apicultura ser desenvolvida de forma sustentável é fundamental ter um bom 
planejamento, uma visão estratégica do agronegócio apícola e uma sistematização da cadeia 
produtiva. Entretanto, como essa atividade ainda encontra-se incipiente no Rio Grande do Norte 
e em muitas regiões do Brasil, ela pode não estar sendo realizada de maneira harmônica com o 
meio ambiente. Muitos apicultores trabalham com técnicas rudimentares, individualmente ou em 
pequenos grupos, muitas vezes, aprendendo o ofício observando os outros apicultores. Isso faz 
com que surja um problema: Como desenvolver a atividade apícola de maneira sustentável desde 
as grandes empresas até os pequenos agricultores?   

 
Sabemos que a tecnologia de ponta e as técnicas modernas não estão ao alcance de todos, 

bem como a oportunidade de freqüentar cursos de “especialização” ou operacionais na área desse 
trabalho. Sendo assim, há uma grande disparidade entre os apicultores que possuem 
conhecimento para realizar a atividade apícola e os que não têm conhecimento para realizar uma 
exploração sustentável. Essas diferenças são bastante impactantes no meio ambiente.  
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2.1.2 ASPECTO SOCIAL NA APICULTURA  

De maneira associativa à essa problemática ambiental, surge o direito à cidadania que a 
apicultura pode proporcionar em benefício da população. A inclusão social através dessa 
atividade e o aumento do poder aquisitivo, muitas vezes inexistentes na população de baixíssima 
renda, possibilitaria uma inserção dessas pessoas no mercado e na sociedade. Isso faria com que 
elas fossem consideradas cidadãs de fato e não de direito como já são, tendo direito à vida, à 
liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei.  

 
Deve-se saber que para ser um cidadão não basta ter direitos civis e políticos, deve haver 

também o direito social. Embora pouco aproveitada e desenvolvida em potencial, seria 
exatamente nesse ponto que a apicultura mais influenciaria na população. Ela facilitaria para a 
sociedade o acesso ao direito à educação, saúde, carteira assinada e a participação do indivíduo 
na riqueza coletiva. Segundo Vieira e Resende :  

 
Apesar desse cenário, a apicultura brasileira reúne alguns 
requisitos que a coloca num elevado potencial de inclusão, pois 
sob o ponto de vista ambiental, econômico e social é capaz de 
gerar ocupações “socialmente justas”, “ambientalmente corretas” 
e “economicamente viáveis”, uma das atividades econômicas que 
mais se enquadra no conceito de sustentabilidade propagado pelo 
mundo. 

 
 Como poderíamos associar uma atividade tão promissora e lucrativa como a apicultura a 
fim de proporcionamos a essa população uma inclusão social através do direito à cidadania? Essa 
seria uma outra problemática de nossos estudos, que associa a apicultura com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade. 
 

 

2.13 O ASPECTO ECONÔMICO NA APICULTURA 

A produção de mel também possibilita uma melhor qualidade de vida para a população, 
principalmente no que diz respeito ao alcance de bens de consumo duráveis, dinamizando assim 
a economia local. O acesso ao lazer, a educação, a saúde e a própria cidadania é facilitado, 
devido a geração de renda  que essa atividade proporciona. Ela é de fácil acesso, visto que exige 
um baixo custo inicial, além de ter um retorno financeiro rápido. É uma das poucas atividades do 
meio rural que não destrói o meio ambiente e que ocupa mão-de-obra familiar, alem de ter alta 
empregabilidade de jovens e mulheres.     

 
A apicultura é um empreendimento desenvolvido a partir de baixos investimentos 
e baixos custos operacionais; esta atividade permite o consórcio com qualquer 
outra atividade agropecuária, pois não concorre com nenhum animal no pastejo, 
pois as abelhas não consomem a forragem, o que mostra mais uma vantagem que 
é a não necessidade de uma formação de pastagens; com a vegetação e clima da 
região, a produção apícola torna-se muito produtiva chegando-se a uma média 
de 30 kg / colméia / ano; os produtos gerados são naturais e de alto valor de 
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mercado, além de, com apiários localizados em vegetação nativa, haver a 
possibilidade de produzir mel orgânico que atinge preços elevadíssimos no 
mercado internacional (VAN TOL FILHO, 1963). 

A atividade ainda gera mais empregos no setor de fabricação de equipamentos,máquinas 
e materiais  para a produção e beneficiamento, indumentárias entre outros apetrechos. 
Vilela(1999) afirma que além da produção direta do mel; a atividade abrange o setor 
industrial,beneficiando mel e subprodutos tais como, própolis, essências, ceras. Gerando 
trabalhos diretos e indiretos que permitem o aproveitamento da mão deobra de crianças,mulheres 
e pessoas idosas e identifica tanto a pequena propriedade como o pequeno produtor com as 
vantagens sócio econômicas. 
 
 
3.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste artigo vimos os fatores macroambientais e microambientes que interferem na 
apicultura, sob a ótica do desenvolvimento sustentável com ênfase nos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais. A relevância da temática escolhida está envolvida pelo cenário 
mundial dos assuntos mais polêmicos e debatidos na atualidade, como a utilização sustentável do 
meio-ambiente e os conceitos de cidadania.  

 
 Com relação à apicultura, o Brasil é um país que possui condições ambientais favoráveis 
para a implementação dessa atividade, como também, o mel é um produto bastante apreciado 
tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Além das propriedades nutritivas do mel, o 
que impulsiona a apicultura no Brasil é o fato de ela ser economicamente viável, não necessitar 
de dedicação integral e possuir baixo custo de manutenção.  Isso faz com que a pesquisa 
explorando este assunto seja bastante interessante e significativa para a inserção do país no 
comércio internacional. O Rio Grande do Norte ocupa o 6º lugar no ranking das exportações de 
mel no Brasil, o que mostra uma posição de destaque do estado neste segmento produtivo.  Essa 
colocação do estado potiguar é um indicativo de que a apicultura aparece como uma atividade 
alternativa bastante promissora, sendo, portanto, um objeto de estudo que ainda precisa ser muito 
explorado. 
 

 O principal foco deste trabalho consiste em discutir o desenvolvimento 
sustentável aplicado diretamente na apicultura, abordando como ocorre a gestão ambiental dos 
apicultores, os procedimentos, as técnicas e a sistematização da produção do mel no meio 
ambiente. A grande preocupação está na utilização dos recursos naturais, na exploração racional 
do meio, em acima de tudo, conseguir conciliar o desenvolvimento da atividade produtiva com a 
preservação da natureza. Sendo assim,  a apicultura é  uma das atividades agrárias, considerada 
mais ecologicamente correta, visto que não necessita de grandes áreas de cultivo,é vital para a 
polinização local,contribui para a biodiversidade direta e indiretamente e atua como indicador 
local de distúrbios ecológicos. 
 

Por fim, o objetivo final consiste em reafirmar e com isso relembrar os direitos de cada 
cidadão, entre eles, ao meio ambiente sadio, previsto pela Constituição Brasileira no artigo 225: 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Este frase contextualiza a temática 
defendida no relatório.  
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A história econômica brasileira, com suas implicações sociais, políticas e culturais, tem fortes raízes 
junto ao agronegócio. Com um clima diversificado, chuvas regulares energia solar abundante e uma 
área cultivável que impressiona pela imensidão, o Brasil tem grande potencial de operar em larga 
escala no agronegócio internacional. Tal atividade é hoje a principal locomotiva da economia 
brasileira. Nos últimos anos, poucos países tiveram um crescimento tão expressivo no comércio 
internacional do agronegócio quanto o Brasil. Sobre esse foco, o trabalho em questão tem por 
objetivo, através de uma pesquisa exploratório-descritiva, baseada em dados bibliográficos, analisar 
e discutir estratégias de promoção comercial internacional que impulsionam e diferenciam o 
agronegócio brasileiro, os fatores associados ao seu modelo de crescimento, seu desempenho, suas 
perspectivas futuras e políticas a serem implementadas nesse âmbito, bem como o reflexo da crise 
internacional de alimentos no setor. 

Palavras-chave: Agronegócio, Comércio Internacional, Economia Brasileira, Crise Internacional 
de Alimentos.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

As relações comerciais internacionais pujantes, fomentadas pela tendência voraz da globalização 
que culmina por dinamizar e integrar cada vez mais os mercados mundiais, configuram-se como 
referencial de desenvolvimento.  

De tal forma, as nações se empenham, paulatinamente, na tentativa de desenvolver mecanismos que 
venham a incrementar as relações comerciais como incentivos, subsídios e acordos, assim, 
consolidando países diante da conjuntura econômica internacional. 

Em consonância com este cenário, o Brasil também busca uma maior inserção na economia 
mundial, valendo-se, para tal, de sua grande capacidade produtiva, biodiversidade e recursos 
naturais abundantes.  

Isso posto, denota-se o expressivo impulso nas exportações brasileiras, com relevo, principalmente, 
no que diz respeito às atividades relacionadas ao agronegócio que cada vez mais consolida o Brasil 
diante do mercado internacional, eis que já responde por um terço do PIB do país, graças a aspectos 
naturais favoráveis, tais como diversas gradações de clima, sol em abundância, oferta de água doce  
e disponibilidade de 390 milhões de hectares em terras férteis destinadas para a agricultura1.  

Como reflexo de tal cenário, a venda de produtos agropecuários para o exterior aumentou em mais 
de 100% o saldo comercial dos últimos 12 anos. Neste ritmo, conforme prognóstico da Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad), dentro de uma década, o Brasil 
será alçado à categoria de maior produtor de alimentos do mundo. 

Essa tendência reforça o caráter agro-exportador sempre vinculado à economia brasileira, que hoje 
em dia, apesar dos notórios avanços de outros setores econômicos, ainda corresponde ao mais 
expressivo componente do Produto Interno Bruto brasileiro. 

É neste sentindo que os produtos oriundos das atividades agrícolas brasileiras revestem-se de 
notoriedade ganhando cada vez mais espaço no mercado interno e principalmente no mercado 
externo. Pode-se dizer que o agronegócio vem se transformando na escola de negócios 
internacionais, abrindo novos mercados e novos relacionamentos para os demais segmentos.  

A produção brasileira de grãos vem batendo sucessivos recordes graças os incremento das 
produtividades médias obtidas. Investimentos em pesquisa e tecnologia tornaram alguns produtos 
brasileiros os mais competitivos do mundo, compensando alguns subsídios concedidos nos países 
concorrentes. Além disso, com as safras recordes, o Brasil atraiu grandes empresas internacionais 
que contribuíram na melhoria da qualidade produtiva da agroindústria, alçando maior 
competitividade, atingindo padrões internacionais.  

Diante de tal realidade, urge a necessidade de se analisar mais enfaticamente a forma como tem se 
estruturado a dinâmica comercial no âmbito do agronegócio brasileiro, dada sua crescente e 
incessante internacionalização, bem como sua relevância, visto que vem proporcionando cada vez 
mais empregos, renda, divisas e desenvolvimento, cabendo ainda enlevar os atuais impasses que 
circundam o setor, de forma que estes são os elementos sobre os quais debruça-se analiticamente o 
presente artigo. 

                                                      

1 Vide Anuário EXAME Agronegócio 2006/2007 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 

Natal-RN – 20 Natal-RN - 2008. 

 

102 

 

2 O POTENCIAL AGRO-EXPORTADOR E OS FATORES ASSOCIADOS AO SEU 

MODELO DE CRESCIMENTO 

O Brasil situa-se no contexto internacional atual como celeiro mundial em termos de agronegócio. 
O país possui 22% das terras agricultáveis do mundo, conta com clima diversificado, chuvas 
regulares, energia solar abundante e quase 13% de toda a água doce do planeta, segundo abordagem 
de Roberto Rodrigues (2006), além de elevada tecnologia utilizada no campo, dados estes que 
fazem do agronegócio brasileiro um setor moderno, eficiente e competitivo no cenário 
internacional.  

Todo este cenário enquadra-se num processo evolutivo que remonta para o século XVI. A ocupação 
iniciada durante tal século, apoiada na doação de terras por intermédio de sesmarias, nas quais 
desenvolveram-se a atividade monocultura da cana-de-açúcar, na porção litoral do território,  
mediante utilização do regime escravocrata, sendo, pois, responsável pela expansão do latifúndio. 
Antes da expansão deste sistema monocultor já havia se instalado no país, como primeira atividade 
econômica, a extração da madeira de  pau-brasil, porém, a extinção desta espécie vegetal coincidiu 
com o início da plantação da lavoura canavieira, que durante esse período serviu de base e 
sustentação para a economia.  

Já em áreas do sertão, onde as condições ambientais não eram favoráveis à expansão do cultivo da 
cana, desenvolveu-se a grande propriedade voltada para a pecuária de corte, visando ainda o 
abastecimento de pequenos centros urbanos para o fornecimento de animais de tração às áreas 
canavieiras. Aliada as atividades já supracitadas, deu-se ainda agricultura de subsistência voltada 
para o abastecimento local. Tal cenário perdurou até o século XVIII, quando a mineração passou a 
ser a principal atividade do país. Essa nova atividade foi responsável pelo aumento de áreas 
voltadas para agricultura de subsistência e promoveu o aparecimento de propriedades de menores 
dimensões, dedicadas à produção de alimentos, com fins comerciais.  
No século XIX tem-se início a fase de grande expansão da ocupação do território brasileiro, 
sobretudo na região Sudeste, motivada pela difusão de novas terras e o conseqüente aumento do 
tamanho das propriedades, aliado à explosão de atividade cafeeira que se identificava em tais 
contornos.  

No século XX sucessivas crises de abastecimento eventualmente ocasionadas em função do 
predomínio econômico do café e da cana-de-açúcar, voltados para o mercado externo, desencadeou, 
então, o aparecimento de pequenas e médias propriedades dedicadas ao cultivo de produtos 
alimentícios básicos. O crescente processo de urbanização do Brasil, atrelado ao desenvolvimento 
industrial verificado a partir da década de 40, contribuiu para o surgimento de áreas agrícolas 
destinadas à produção de matérias-primas industriais, de produtos hortifrutigranjeiros e de uma 
pecuária leiteira desenvolvida nos contornos dos planaltos.  

Assim, se mostra factual que a atividade agrícola brasileira se revestiu de sucessivos acréscimos 
tanto de produtos como de mecanismos produtivos de cultivo ao longo dos anos, fomentando, pois, 
o estabelecimento do agronegócio enquanto máxima da economia nacional, englobando todo o 
território brasileiro, sendo as regiões centro-oeste, sul e sudeste os pólos mais desenvolvidos nesses 
termos. No entanto, as regiões norte e nordeste vêm apresentando crescimento significativo nos 
últimos anos, o que corrobora o desenvolvimento da atividade em âmbito nacional como um todo, o 
que já garante ao Brasil ser, atualmente, o maior exportador mundial de oito commodities (açúcar, 
café, suco de laranja, complexo de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco e etanol), sendo o 
potencial de crescimento nestas e em outras cadeias ainda muito grande. 
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Os recordes sucessivos nas colheitas e vendas de produtos agropecuários dos últimos tempos, 
ressaltam o dinamismo que o agronegócio brasileiro vem galgando, tanto no que se refere aos 
parâmetros de qualidade, quantidade, geração de empregos e internação de divisas. Tudo isto 
advém, em grande parte, da conjugação de fatores como o desenvolvimento cientifico - tecnológico 
de atividades no campo, que contribui para a modernização da agricultura, tornando-a um processo 
dinâmico, haja vista contar com um número cada vez maior de recursos que corroboram seu 
implemento tais como maquinários modernos, sementes geneticamente aperfeiçoadas, fertilizantes, 
adubos e artifícios promotores do controle de pragas e doenças vegetais. 

É deste modo que o Brasil vem delineando potencialidades que, aliadas a sua capacidade produtiva, 
torna o país, atualmente, capaz de produzir o suficiente para alimentar sua população de mais de185 
milhões de habitantes. Ademais, dos bens agrícolas produzidos no país, conforme dados 
provenientes do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento, 80% destinam-se ao consumo 
doméstico e os 20% restantes, compostos por mais de 1,8 mil produtos, são vendidos para mais de 
200 países, dentre os quais os Estados Unidos, países da União Européia e do Mercosul. Muito 
embora o país esteja aumentado sua presença em outros setores econômicos e consolidando-se 
perante novos mercados como o asiático, o africano e do Oriente Médio, o agronegócio ainda é o 
maior setor da economia brasileira, representado quase 30% do PIB nacional, gerando 37% de todos 
os empregos e respondendo por 40% das exportações, sustentando o saldo da balança comercial 
brasileira.  

Vale-se destacar que o respaldo que o produto agrícola brasileiro possui no exterior deve-se, em 
grande parte, as estratégias de promoção internacional. Nesse sentido, a Agência brasileira de 
Promoção de Exportações (APEX) tem desempenhado importante função. Criada em novembro de 
1997 por Decreto Presidencial, a APEX vem coordenando e executando, ao longo dos anos, 
políticas de promoção do país,  inserindo cada vez mais empresas no mercado internacional e 
diversificando a pauta dos produtos exportados, aumentaando o volume vendido e abrindo novos 
mercados, além de ertar permanentemente consolidando os atuais. Tudo isso atendo-se à 
complexidade da economia brasileira mas, principalmente, ao alto grau de sofisticação da 
comercialização de bens e serviços nos mercados globalizados, eis que vem desenvolvendo 
sistemas de planejamento, gestão estratégica e de inteligência comercial, aumentando 
significativamente o número de atividades e ações de promoção do Brasil no mundo, mediante, 
primordialmente, ações de marketing, feiras e workshops com produtos brasileiros no exterior, 
sendo diuturnamente imprescincível para a divulgação e consolidação da Marca Brasil em âmbito 
internacional. 

 

3 OS ENTRAVES QUE OBSTACULIZAM O SETOR, POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS 
E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Em pouco mais de três décadas de existência, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 
(Embrapa), tem auxiliado o setor fornecendo informações concernentes aos recursos climáticos, ao 
solo, a água e vegetação das distintas regiões brasileiras, a criação de sistemas de manejo e 
transformação desses recursos com correção dos solos, plantio direto, adubação, fixação biológica 
de nutrientes, irrigação, controle biológico de pragas e práticas de conservação de forma a aumentar 
a eficiência produtiva desses ecossistemas e sua sustentabilidade ambiental. Atualmente a Embrapa 
centra-se na dependência da base de recursos naturais e do uso de serviços ambientais do 
agronegócio, haja vista que esta dependência agrava-se com a “perspectiva das mudanças 
ambientais globais, com as elevações de temperatura já detectadas, alterações nas distribuições de 
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intensidade de chuvas, desequilíbrios na ecologia de pragas e doenças que representam riscos 
substantivos para a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social do agronegócio em países 
tropicais” conforme propõe Silvio Crestana2, diretor-presidente da Embrapa.   

Também as barreiras técnicas não-tarifárias para acesso a mercados para cuja solução deve 
concorrer a intensificação do esforço interdisciplinar da pesquisa em ciências sociais e naturais. 
Tais barreiras já instaladas e com expectativas de se tornarem mais restritivas, referem-se às de 
natureza ambiental e social. A globalização das relações sociais e econômicas adiciona a esses 
desafios a necessidade de intensificar os conhecimentos, meios e instrumentos de inteligência e de 
defesa sanitária do agronegócio, com a complexidade crescente, fazendo identificar 
antecipadamente a necessidade de avanços científicos e tecnológicos nas frentes de prevenção, 
diagnóstico, epidemiologia, controle e manejo de pragas e doenças, uma vez que as questões 
sanitárias atinentes ao agronegócio ainda são passíveis de ampla regulamentação posto que 
concorrem fortemente para inibir o avanço do setor. 

O Acúmulo, ao longo da existência do Acordo geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), de 
significativas distorções na comercialização de produtos agrícolas por parte dos países 
desenvolvidos, incluindo restrições quantitativas, barreiras tarifárias e não-tarifárias, níveis elevados 
de subsídios e formas desleais de competição, trouxe a necessidade da busca de integração da 
agricultura nas disciplinas multilaterais de comércio, que teve como primeiro passo a assinatura do 
Acordo sobre Agricultura na Rodada do Uruguai, quando ficou estabelecido aumentar o acesso a 
mercados, diminuir os níveis de apoio doméstico, e disciplinar as formas de competição nas 
exportações. 

A Rodada de Doha, primeira rodada de negociações ocorrida no âmbito da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), organização subseqüente ao GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), deu 
continuidade às negociações sobre esta questão, considerada prioridade absoluta pelo Brasil. Tendo 
sempre presente na pauta de negociações os conflitos de interesse entre os países desenvolvidos e 
em desenvolvimento, a grande novidade foi a disposição mais evidente de uma atuação conjunta do 
bloco dos mais desfavorecidos, que pleiteavam de forma uníssona a redução de subsídios nos países 
industrializados e o fim das barreiras ali existentes à entrada de produtos oriundos de seus 
territórios. Havia os que apostavam numa possível fratura da aliança entre União Européia e 
Estados Unidos, de maneira a constranger estes últimos a aceitarem algum recuo. Assim, anos se 
seguiram, a Rodada prosseguiu em novas tentativas ocorridas em Genebra, Paris, Hong Kong e 
Potsdam, porém, o esperado cenário jamais se concretizou. 

A engenhosidade do ambiente diplomático chegou a criar a figura do G-4, para designar uma mesa 
negociadora envolvendo os Estados Unidos, a União Européia e dois representantes do “resto do 
mundo” (Brasil e Índia). Mas a recusa dos primeiros em abrir um mínimo de debate sobre o tema 
central fez com que o impasse saísse vitorioso. O prazo de 2007, estipulado para o fim das 
negociações, chegou sem lograr nenhum avanço. Em face de tal ausência de resultados, os países 
menos desenvolvidos continuam com as mesmas dificuldades para fazer suas exportações 
penetrarem os mercados de maior poder aquisitivo.  

É notória a necessidade, no âmbito das negociações internacionais, que se presentifique a abertura 
agrícola. “O desafio é reduzir o abismo entre países ricos e pobres”, conforme revela Mauro 
                                                      
2 Vide: Informe BB .Comércio Exterior. ed. 67, ano 15. 2007  
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Rezende (2007). Os ricos podem pagar para seus agricultores não produzirem, enquanto os 
emergentes precisam produzir para pagarem suas dívidas, o que revela uma condição desigual de 
competitividade, na qual saem prejudicados, torpemente, os países em desenvolvimento haja vista a 
impossibilidade de paridade comercial mediante o mercado internacional. 

Assim sendo, se mostra salutar o questionamento acerca da agricultura no âmbito da rodada de 
Doha. Os obstáculos vislumbráveis neste âmbito, porém, apontam para as propostas, consideradas 
modestas, “tanto de redução dos programas de apoio doméstico à renda agrícola pelos EUA, como 
para as ofertas limitadas da União Européia de acesso a mercados”, segundo apontamentos de Lia 
Valls (2006).  

Recentemente, em julho deste ano, foi realizada mais uma rodada de negociações, em Genebra, 
Suíça. Tal reunião era considerada decisiva para a Rodada de Doha, porém, as discussões sobre a 
liberalização do comércio mundial fracassaram pela quinta vez. Foram nove dias de reuniões com 
declarações que chegaram a sinalizar que um final feliz poderia estar próximo, até o diretor-geral da 
OMC, Pascal Lamy, reconhecer mais um impasse.  

Em reportagem intitulada “A Rodada de Doha ficou para trás” 3, o jornalista Gustavo Capdevila 
aponta o desfecho de Doha em menção aos comentários proferidos por algumas personalidades 
internacionais imersas na égide da Rodada, como a subsecretária de Economia do México, Beatriz 
Leycegui, a qual considerou o fracasso de Doha “uma perda para todo o mundo, porque ocorre em 
meio a uma crise econômica muito forte, onde há protecionismo e falta credibilidade no sistema 
multilateral”. “Nessas condições, era urgente obter um resultado”, disse. Jeremy Hobbs, diretor da 
Oxfam Internacional, uma das mais respeitadas e conhecidas ONGs, focada no combate a fome e a 
exclusão social, disse estar decepcionado com o ocorrido. “Quando os preços dos alimentos e da 
energia sobem e que as perspectivas da economia mundial se mostram incertas, o número de pobres 
cresce sem parar”, afirmou. “Por isso, um acordo comercial decente teria dado a oportunidade de 
prevenir o agravamento da pobreza”, disse Hobbs. Por sua vez, Aftab Alam Khan, da ActionAid, 
entidade dedicada à promoção do desenvolvimento, atribuiu a responsabilidade do fracasso aos 
Estados Unidos e à União Européia, “que não puderam pensar além dos interesses de suas empresas 
multinacionais, que querem se apropriar de todas as oportunidades nos mercados dos países pobres. 
O fato de Estados Unidos e União Européia responsabilizarem China e Índia pelo ocorrido é de 
fazer rir”, concluiu.  

Assim, o que se pode ter relativa certeza, é que a realização de acordos regionais bilaterais tende a 
ganhar novo ímpeto com os cenários pouco otimistas em relação ás negociações multilaterais, o que 
denota, para a economia internacional, um lastimável retrocesso. 

Aliados aos desafíos de ordem internacional, conforme analisados supra, denota-se ainda aqueles 
tocantes ao câmbio desfavorável dada a realidade atual, onde à taxa de câmbio efetiva real, no plano 
macroeconômico, tem se destacado a apreciação da moeda nacional, uma vez que o preço do dólar 
vem declinando sistemáticamente, em termos nominais, desde maio de 2004. Em termos reais isso 
representa razoável apreciação cambial, com impacto desfavorável sobre a lucratividade das 
exportações. Se esta tendência perdurar, pode ocorrer um menor dinamismo das exportações, pois o 
câmbio apreciado afeta a competitividade dos bens transacionados.  

                                                      
3 Disponível em: http://www.mwglobal.org/ipsbrasil.net/nota.php?idnews=3997 
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Ademais o setor ainda resvala em outros grandes obstáculos tais quais a Infra-estrutura precária, a 
inexistência de instrumentos financeiros modernos para financiamento e proteção, e políticas de 
crédito incipientes.  

Neste âmbito, no intuito de atenuar os gargalos do setor, pacotes de medidas governamentais 
consoantes a expansão do volume de recursos do crédito rural e queda da taxa de juros a ser cobrada 
em programas de cooperativas e de compras de máquinas e equipamentos mostram-se salutares, 
porém, insuficientes para gerir as mazelas do agronegócio brasileiro. A concessão de maiores 
descontos e aumento do prazo para o pagamento de dívidas passadas também garantem maior 
fôlego ao setor, porém muito ainda há que ser implementado, eis que o presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, debruça-se atualmente sobre a medida provisória que trata da 
reestruturação da dívida do setor rural, bem como do Projeto de Lei Complementar criando o Fundo 
de Catástrofe, um tipo de resseguro para o setor agrícola que será acionado em caso de perdas de 
safra motivadas por desastres naturais. 

A proposta é de que o fundo substitua o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR), e funcione 
como um instrumento de resseguro suplementar no caso de ocorrência de catástrofes climáticas.  

A previsão é de que o fundo seja constituído por um consórcio privado que contará com a 
contribuição das seguradoras e com subvenção pública. A idéia é que a subvenção pública para a 
atividade operacional do consórcio seja eventual e que seja oferecida tanto pelo Governo Federal 
quanto pelos governos estaduais interessados em ampliar a oferta do seguro rural. O projeto de lei 
prevê também uma garantia suplementar da União no caso da insuficiência de recursos do 
consórcio. Essa garantia terá caráter definitivo e será constituída por títulos da dívida pública 
mobiliária federal interna que ficarão depositados em um banco público federal à disposição do 
consórcio. Pelo projeto, o consórcio poderá realizar operações de resseguro e fazer aplicações 
financeiras dos recursos disponíveis em caixa.  

O Fundo de Catástrofe, conforme já mencionado, substituirá o atual Fundo de Estabilidade do 
Seguro Rural que não vem desempenhando satisfatoriamente as funções para as quais foi criado. 
Entre os vários problemas enfrentados pelo FESR destacam-se a indisponibilidade de seus recursos 
e a baixa adesão das seguradoras. A expectativa assim, é que com a efetivação do novo Fundo, 
aliada às ações de incentivo ao seguro rural implementadas pelo Governo Federal, aumente 
significativamente a oferta de coberturas para a produção agropecuária, o que contribuirá com o 
desenvolvimento do setor de seguro rural, instrumento fundamental para proteger o produtor das 
perdas resultantes de adversidades climáticas, garantir a estabilização da renda e promover a 
geração de emprego e o desenvolvimento tecnológico. 

 

4 A CRISE INTERNACIONAL DE ALIMENTOS, OS BIOCOMBUSTÍVEIS E SEUS 
REFLEXOS NO ÂMBITO DA ECONOMIA BRASILEIRA 
 

É mediante os incessantes recordes de preço dos barris de petróleo que o mundo reage na busca por 
soluções alternativas. Retoma-se, assim, discursos ecologicamente corretos pautados na defesa de 
combustíveis alternativos como forma de viabilizar a vida na terra, porém secundariamente, uma 
vez que os bicombustíveis protagonizam sim o intento dos países de promover paulatinamente uma 
menor dependência do petróleo, que se revela desmesuradamente ameaçadora dados os arroubos 
intempestivos de preço que o item tem alcançado em âmbito internacional. 
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Assim, discussões acerca do aumento de áreas cultiváveis de espécies vegetais que proporcionariam 
tal intento como a cana-de-açúcar, por exemplo, se constituem em máxima no cenário internacional 
atual.  

Noutro pólo, o mundo assiste atônito uma inimaginável, porém previsível, crise de alimentos. Eis 
que surge o embate: seriam os biocombustíveis possíveis ameaças a manutenção da crise 
internacional de alimentos?  

Em artigo intitulado “Escassez de alimentos é passageira?” 4 o economista e analista de mercado da 
Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), Pedro Arantes, aponta os biocombustíveis 
como sendo apenas um dentre os vários elementos que concorreram para a tal crise. Ele ressalta que 
o atual cenário já se delineava desde meados do ano de 2001, evidenciando a “crise entre a oferta e 
a demanda mundial dos três principais tipos de grãos consumidos no mundo: trigo, milho e arroz. 
Juntos, eles correspondem a cerca de 1,8 bilhões de toneladas por ano, representando 88,5% do total 
de grãos produzidos, que efetivamente tiveram seus estoques mundiais reduzidos em 199 milhões 
de toneladas entre 2001 e 2007.” 

O articulista ressalta ainda a soja, o quarto produto de maior importância na alimentação mundial, 
que corresponde a cerca de 11,5% desta demanda. Mesmo apresentando uma posição confortável de 
estoque na atualidade, o grão teve seu preço elevado em decorrência da interação dos mercados 
agrícolas.  

Assim o autor pontua essa crise de suprimento de alimentos como decorrente de problemas 
estruturais de solução de médio e longo prazo, e por fatores conjunturais como os problemas 
climáticos. Dentre os fatores estruturais, o que parece ser de mais difícil solução – e que já vem se 
arrastando por quase cinco anos de discussão – são os subsídios concedidos pelos países e 
continentes desenvolvidos como os Estados Unidos e a Europa, tal qual as questões já supracitadas 
concernentes ao impasse da Rodada de Doha. 
 
Os subsídios foram os responsáveis pelos baixos preços internacionais nos anos de 2004 a 2006 e, 
conseqüentemente, pela redução na produção dos países que não subsidiam seus produtores, como é 
o caso do Brasil. Já na questão da demanda, o aspecto estrutural mais importante é o consumo, cuja 
tendência é de aumentar, principalmente em países com elevadas taxas de crescimento econômico e 
muito populosos como a China e a Índia. 
 
Para agravar este contexto de oferta e demanda de grãos, verificou-se ainda “nas duas últimas safras 
o crescimento muito acentuado do consumo de milho nos Estados Unidos para a produção de 
etanol, coincidindo com uma conjuntura climática desfavorável na Europa, China e Austrália, que 
tiveram suas safras de grãos bastante afetadas”, conforme dispõe Pedro Arantes. 
 
A crise financeira dos Estados Unidos é outro aspecto conjuntural que veio para agravar mais ainda 
os níveis de preços dos grãos no mercado mundial. “Ela causou uma grande migração de capitais 
especulativos para as bolsas de mercados futuros agrícolas, provocou uma alta artificial nos preços 
destas commodities e gerou uma grande volatilidade em suas cotações”, arremata o economista. 
 
O articulista americano Paul Krugman também elenca alguns fatores que corroboraram a crise, 
como os altos custos do petróleo: “ High oil prices, by the way, also have a lot to do with the 
                                                      
4 Disponível em: http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=23796 
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growth of China and other emerging economies. Directly and indirectly, these rising economic 
powers are competing with the rest of us for scarce resources, including oil and farmland, driving 
up prices for raw materials of all sorts”5. (Inclusive do petróleo). 

E o autor assevera: “Modern farming is highly energy-intensive: a lot of B.T.U.’s go into producing 
fertilizer, running tractors and, not least, transporting farm products to consumers. With oil 
persistently above $100 per barrel, energy costs have become a major factor driving up agricultural 
costs”6. 

Ainda no tocante a crise, Krugman ressalta também os estoques nacionais de alimentos, estes que 
costumeiramente eram mantidos pelos países para a ocasião de eventuais safras ruins, foi ao longo 
dos anos encolhendo, uma vez que todos acreditavam que os países que sofressem quebra de safra 
sempre poderiam importar o alimento necessário, deixando o equilíbrio mundial de alimentos 
altamente vulnerável a uma crise tal qual a que se desenha atualmente. 

Muito embora tal tendência revele-se peremptoriamente catastrófica para muitos países, para a 
América Latina, e mais precisamente para o Brasil, a crise pode revelar-se no mínimo conveniente. 
Eis que é uníssono internacional que a região é a mais “habilitada” para reverter a crise que hoje se 
presentifica.  

A América do Sul é uma das poucas regiões do mundo com condições de aumentar sua área de 
produção e sua produtividade, haja vista a disponibilidade de terras cultiváveis, tendo, por 
conseguinte amplas condições de majorar a produção agropecuária. No tocante ao Brasil, é um país 
que tem terra, água, sol, condições geográficas, tecnologia avançada e a maior estrutura de pesquisa 
agrônoma de qualidade no que concerne ao cenário latino americano.  

Vislumbrando  tal oportunidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a crise 
internacional dos alimentos é um desafio "positivo" para o país. "Se essa crise dos alimentos é um 
problema para alguns, para nós é uma oportunidade extraordinária", disse ele, em discurso durante a 
posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo 
(Grande São Paulo), em 02 de agosto deste ano. Em seu discurso, o presidente afirmou que, para 
combater a alta dos preços, elevar a produção será a principal arma. A meta, segundo ele, é dobrar a 
produção da agricultura familiar até 2010.  "A palavra de ordem deste governo para combater a 
inflação e a crise americana é aumentar os investimentos em produção", acrescentou, segundo 
reportagem do jornalista Fernando Antunes7. 

                                                      
5 Tradução livre: “(...) os altos preços do petróleo muito tem a ver com o crescimento da China e de outras economias 
emergentes. Direta e indiretamente, estas potências econômicas em ascensão estão competindo com os demais países 
por recursos escassos, incluindo petróleo e terras agrícolas, elevando os preços de matérias-primas de todo tipo”. 
KRUGMAN, Paul. Grains Gone Wild. Disponível em: 
http://www.nytimes.com/2008/04/07/opinion/07krugman.html?_r=1&oref=slogin 
6 Tradução livre: “A agricultura moderna é altamente intensiva em energia. Muita é usada na produção de fertilizante, 
na operação de tratores e no transporte dos produtos agrícolas aos consumidores. Com o petróleo persistentemente 
acima de US$ 100 o barril, os custos de energia se tornaram o principal fator a direcionar os aumentos dos custos 
agrícolas.”  Op. Cit. 
7 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u428968.shtml 

 

http://www.nytimes.com/2008/04/07/opinion/07krugman.html?_r=1&oref=slogin
http://www.nytimes.com/2008/04/07/opinion/07krugman.html?_r=1&oref=slogin
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Vale-se ressaltar que apesar dos muitos predicados a favor do país, insurge ainda a necessidade de 
se investir em equipamentos e atrair mão-de-obra para a agricultura sem que isso agrave as 
desigualdades, ou seja, incentivar a agricultura familiar, as cooperativas e os pequenos produtores e, 
por fim, a reforma agrária mostra-se salutar mediante tal contexto. 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É irrefutável a vocação brasileira para o desenvolvimento pautado no setor primário. A máxima, 
porém, não exclui a necessidade de investimentos em tecnologia para o desenvolvimento de novas 
competências, bem como para corroborar os setores já em pleno vigor. 

No Brasil, no entanto, notorizam-se as potencialidades, porém, políticas e ações governamentais 
ainda mostram-se incipientes no intuito de fomentá-las. No que tange ao agronegócio, o setor é 
naturalmente promissor, mas muito ainda há que ser feito na tentativa de se garantir condições cada 
vez mais paritárias de competitividade no âmbito mercadológico internacional. No tocante a 
Rodada de Doha, revela-se salutar a manutenção de uma postura rígida por parte da diplomacia 
brasileira e da ala ministerial na tentativa de se manter as prerrogativas de comércio justo já 
pactuadas preteritamente, uma vez que mantida a posição dos países desenvolvidos, não deve 
também os emergentes abrirem mão de suas prerrogativas. Eis que diante do impasse e, por 
conseguinte, do fracasso de Doha, indubitável mostra-se a relevância da consolidação dos acordos 
regionais bilaterais já existentes, bem como a consecução de novos acordos tendo em vista os 
cenários pouco otimistas em relação às negociações multilaterais, o que denota, para a economia 
internacional, um lastimável retrocesso. 

No que concerne a crise internacional de alimentos, eis um cenário de grande insegurança em todo 
o mundo, que também alude para uma discussão que não pode ser desfocada da realidade dos 
problemas, a discussão sobre a concentração de renda no mundo e a alta excessiva nos preços dos 
insumos devido ao mercado muito cartelizado. Essa alta, certamente, irá inibir um maior 
crescimento na produção de grãos nas próximas safras. Isso fará com que os preços se mantenham 
em níveis gradativamente elevados, fora do alcance das populações mais carentes que sofrem com a 
grande concentração de renda nas mãos de uma minoria de países desenvolvidos. Desta forma, mais 
grave do que o risco de faltar alimentos é o de não se ter renda para comprá-los.  

Eis que cabe ao Brasil, enquanto país emergente, detentor de grande parte de sua população 
concentrada em uma grande faixa de pobreza, atentar para a discussão da crise sobre este foco, bem 
como garantir maior sustentabilidade ao setor agro-exportador brasileiro através de políticas 
governamentais inclusivas, através de incentivos às cooperativas, aos pequenos produtores e, por 
fim, a reforma agrária, posto que a crise  é também  uma oportunidade para se desenvolver políticas 
e aproveitar o cenário para alavancar as exportações nacionais, envolvendo todas as camadas 
sociais, garantindo concomitantemente uma distribuição de renda mais equânime e uma maior 
inserção do país mediante o cenário internacional. 
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RESUMO 
A apropriação, a utilização e o desperdício de recursos naturais dos últimos séculos 
reverteram-se numa situação atual de preocupação global com as condições do clima 
terrestre. Como parte do alerta mundial, é proeminente a preocupação relativa à procura e 
substituição das fontes de energias: dos derivados de petróleo, não-renováveis e geradores 
de gases poluentes maléficos ao meio ambiente, para fontes biodegradáveis de energia. O 
Biodiesel, combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto, surge nesse 
contexto como uma alternativa viável não só ambientalmente, mas também 
economicamente e socialmente. O governo federal, nesse cenário, vem se propondo a 
fornecer subsídios para aqueles produtores de biodiesel que, principalmente, agregarem à 
cadeia produtiva o componente da inclusão social. Diante dessa estrutura favorável à 
produção do biocombustível, surgiu a oportunidade de investimento para a estruturação de 
uma cadeia produtiva do Biodiesel na região do Baixo-Assu, Vale do Assu, Rio Grande do 
Norte, com a construção de uma Usina de Biodiesel no local. O trabalho desenvolvido teve 
como principal objetivo verificar as condições macroambientais existentes na região que 
intervenientes de alguma forma na implementação do investimento. A metodologia 
utilizada para tanto foi exploratório-descritiva, com base em um estudo de caso, no grupo 
empresarial empreendedor da Usina. Como resultados obtidos, pôde-se concluir que as 
principais variáveis que se colocam como entrave para o investimento são as educacionais 
e as culturais, que, no entanto, não comprometem a comprovada viabilidade daquele. 
Ainda, como conclusão, a título de proposta, foi elaborado um plano de 
internacionalização para o Grupo empreendedor, visando a exportação do Biodiesel e do 
Óleo do algodão para países como Gana e Portugal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel, Usina, Variáveis macroambientais. 
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INTRODUÇÃO 
Ao longo de vários séculos, os avanços tecnológicos foram tão lentos quanto o crescimento 
demográfico, de forma que um sempre acompanhava o outro no ritmo de aceleração. Os 
impactos ambientais, diante desse cenário, eram praticamente irrelevantes, e as técnicas 
agrícolas e manufatureiras, assim como o padrão de consumo de energia permaneceram 
praticamente os mesmos durante esse período, que tem seu fim no início dos tempos 
modernos, data da Revolução Industrial.  
 
Foi a partir desse momento que a população mundial começou a crescer num ritmo 
acelerado: segundo Sene e Moreira apud Moraes (2007), éramos 1,2 bilhões de pessoas no 
mundo todo por volta de 1850. Hoje, menos de duzentos anos depois, formamos um 
conjunto de mais de 6 bilhões de pessoas ocupando a superfície terrestre. 
 
Paralelamente a esse acelerado crescimento demográfico, ocorreu uma grande corrida pelo 
desenvolvimento econômico, através de avanços na tecnologia, industrialização, 
urbanização e abertura de mercados. A capacidade de interferência humana foi se tornando 
cada vez maior. “A apropriação, a utilização e o desperdício de recursos naturais se 
aprofundaram. É a partir desse cenário que começam a surgir as preocupações com o meio 
ambiente.” (MORAES, 2007, p. 6).  
 
Como parte do alerta mundial, há a preocupação relativa à procura e substituição das 
fontes de energias: dos derivados de petróleo, não-renováveis e geradores de gases 
poluentes maléficos ao meio ambiente, para fontes biodegradáveis de energia. 
 
O Biodiesel, combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto, surge nesse 
contexto como uma alternativa viável não só ambientalmente, mas também 
economicamente e socialmente. 
 
As pesquisas sobre suas matérias-primas e técnicas de produção remontam à criação do 
próprio motor diesel, construído por Rundolf Diesel em 1896. Porém, devido a fatores 
econômicos essas pesquisas foram sendo negligenciadas pelos governos, ao longo dos 
tempos. 
 
Somente no início da década de 90 do século XX é que novamente as pesquisas acerca do 
combustível ganham fôlego, sendo esse produzido em escala industrial na Europa. No 
Brasil, apenas no final da década é que essa preocupação foi revitalizada. 
 
Com a publicação da Lei 11.097, em 13 de janeiro de 2005, pelo governo brasileiro sob o 
poder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou estabelecido que o prazo máximo para 
a inclusão de 2% do biodiesel em todo o óleo diesel vendido no país é até o próximo ano, 
2008; mistura que aumentará para 5% em 2013.  
 
E é por esse motivo que se tem observado no cenário nacional um grande movimento para 
a instalação de novas plantas industriais para produção de biodiesel em diversas regiões do 
país, no intuito também de aproveitar os incentivos oriundos do Governo Federal.  

113 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008 

 
Para fornecer subsídios e regulamentar a produção do Biodiesel no Brasil, o governo 
lançou oficialmente, em 06 de dezembro de 2004, o Programa Nacional de Produção e Uso 
de Biodiesel (PNPB), com vistas à implementação de forma sustentável, tanto técnica, 
como economicamente, da produção e uso do Biodiesel, com enfoque na inclusão social e 
no desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda. 
 
Nesse Programa está incluso o Marco Regulatório, que estabelece as condições legais para 
a introdução do biodiesel na Matriz Energética Brasileira e regula uma série de assuntos 
referentes ao Biodiesel: cadeia de comercialização, especificações de qualidade, 
competitividade, inclusão social, mistura do biodiesel ao diesel mineral, forma de 
utilização, regime tributário, entre outros. 
 
Além disso, o mesmo Programa contemplou a iniciativa do Selo Combustível Social, 
certificação outorgada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e que garante ao 
produtor possuidor do selo uma série de benefícios, desde benefícios fiscais até de 
financiamento. 
 
Diante de toda essa estrutura favorável à produção do combustível, surgiu a oportunidade 
de investimento para a estruturação de uma cadeia produtiva do Biodiesel na região do 
Distrito Irrigado do Baixo-Assu (Diba), Vale do Assu, Rio Grande do Norte, com a 
construção de uma Usina de Biodiesel no local. 
 

 
Figura 3 – Mapa de referência do município de Alto do Rodrigues 

           Fonte: Google Maps Brasil (http://maps.google.com.br). 
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O Grupo investidor já possui plano de negócio do empreendimento, assim como contatos 
com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e com a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) para pesquisas sobre oleaginosas (matérias-
primas) e para estruturação de uma cadeia produtiva juntamente com agricultores 
familiares. 
 
Recentemente, foi acordado entre o Grupo empreendedor, a Petrobras, o governo do 
estado, as assistências técnicas, como Emparn e Emater, os Bancos do Nordeste e Brasil, 
além de uma rede de colaboradores, um programa de produção e incentivo aos produtores 
rurais devidamente cadastrados na Secretaria de Agricultura – denominado de Programa de 
Agroenergia Familiar do Rio Grande do Norte (PARN).  
 
Esse Programa, em forma de parceria, deu novo fôlego às expectativas de negócios para as 
empresas-sócias, que passaram a acreditar no atendimento completo da capacidade 
produtiva da Usina por meio somente das matérias-primas oriundas do próprio estado. As 
expectativas de crescimento também aumentaram e foram cogitados, inclusive, possíveis 
investimentos no mercado internacional. 
 
No entanto, é preciso que se verifique e se analise os diversos níveis de variáveis 
macroambientais que possam vir a afetar os negócios das empresas e, conseqüentemente, 
as estratégias das mesmas. 
 
Sendo assim, o trabalho proposto surge com o intuito de verificar as condições 
macroambientais existentes na região e suas implicações no investimento, pretendendo 
verificar as ameaças e as oportunidades existentes, para uma melhor análise de viabilidade 
do empreendimento em estudo.    
 
Por fim, é necessário que se explicite a fonte de inquietação do Projeto, sua essência, que 
se resume à seguinte problemática: “Até que ponto as variáveis macroambientais 
interferem na implementação de uma Usina de Biodiesel no Baixo-Assu/RN?”  
 
 
BIODIESEL: O COMBUSTÍVEL RENOVÁVEL DA ERA AMBIENTAL 
Seguindo a tendência global pela busca de combustíveis renováveis como substituição ao 
uso dos derivados do petróleo, e todas as suas negativas conseqüências – econômicas, 
sociais e ambientais –, os estudos e testes práticos com o biodiesel vêm ganhando 
importância crescente em todos os setores sociais. 
 
O Biodiesel, este novo combustível renovável, biodegradável e ambientalmente correto, 
sucedâneo do óleo diesel mineral, pode ser produzido a partir de gorduras animais ou de 
óleos vegetais e obtido por diferentes processos, tais como o craqueamento, a esterificação 
ou pela transesterificação.  
 
O título de combustível ambientalmente correto deve-se ao fato de que ao se comparar ao 
óleo diesel de petróleo, “o biodiesel pode reduzir em 78% as emissões líquidas de gás 
carbônico (...). Além disso, reduz em 90% as emissões de fumaça e praticamente elimina 
as emissões de óxido de enxofre.” (HOLANDA, 2004, p. 13). 
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De acordo com o Portal do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 
(www.biodiesel.gov.br): 

 
O Biodiesel substitui total ou parcialmente o óleo diesel de petróleo em 
motores ciclodiesel automotivos (caminhões, tratores, camionetas, 
automóveis etc.) ou estacionários (geradores de eletricidade, calor etc.). 
Pode ser usado puro ou misturado ao diesel em diversas proporções. A 
mistura de 2% de biodiesel ao diesel de petróleo é chamada de B2 e 
assim sucessivamente, até o biodiesel puro, denominado B100. 

 
A revista Globo Rural (n. 253, p. 40-41) traz em sua reportagem de capa que algumas das 
vantagens do Biodiesel, dentre muitas, se iniciam no acesso mais democrático, 
possibilitando a inclusão de pequenos produtores na cadeia produtiva do biocombustível. 
Além disso, produtos já estabelecidos no agronegócio brasileiro, como a soja e o algodão, 
podem conviver com novíssimos cultivos como o pinhão-manso – todos esses cultivos 
geradores de matérias-primas para o biodiesel. E é aí onde se encontra a principal diferença 
em relação ao etanol, outro combustível renovável: a multiplicidade de matérias-primas 
está na base da nova tecnologia. 
 
O fato é que a produção desse novo combustível vem se mostrando altamente viável para 
as diversas esferas da sociedade – desde a economia até o meio ambiente. 
 
 
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DO AMBIENTE EXTERNO 
Investigar as oportunidades e ameaças advindas do ambiente externo possibilita o 
questionamento de crenças, suposições e ações tomadas pela organização, permitindo, 
assim, o desenvolvimento de novas crenças e suposições – de acordo com a dinamicidade 
do ambiente –, transformadas em ações através de estratégias que indicarão o foco da 
empresa. 
 
O macroambiente é composto por uma série de forças que, embora algumas empresas (de 
elevado porte) tentem impor mudanças nessas forças ou tendências, estas não estão, no 
geral, sob controle direto das organizações, de modo que podem influenciar negativa ou 
positivamente os negócios da empresa. 
 
Para fugir às influências negativas e somente capitalizar as oportunidades oferecidas pelo 
ambiente é que os administradores estratégicos devem analisar as forças macroambientais 
nacionais e mundiais.  
 
Entre essas forças, destacam-se: político-legais, econômicas, tecnológicas, sociais, 
demográficas e as naturais (natureza). 
 
 
IMPORTÂNCIA DO BIODIESEL X IMPORTÂNCIA DA USINA 
Durante todo o desenvolvimento do presente trabalho foram expostos os motivos para se 
acreditar e investir no Biodiesel, no Brasil e no Mundo. 
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Para ressaltar tais motivos, vale lembrar que os benefícios desse produto pode ser 
verificado em diversos níveis, desde o ambiental, passando pelo econômico, até o social. 
 
Talvez as maiores motivadoras sejam as benesses ambientais trazidas por esse 
biocombustível, que, como já falado no aporte teórico, pode reduzir em 78% as emissões 
líquidas de gás carbônico, reduzindo, além disso, as emissões de fumaça e eliminando 
praticamente as emissões de dióxido de enxofre. 
 
Já as econômicas, concentram-se basicamente no fato da economia de divisas para o país, 
devido à diminuição das importações do óleo diesel mineral e de petróleo, impactando, 
conseqüentemente, e positivamente, a balança comercial brasileira.  
 
Trata-se de uma vantagem estratégica para o Brasil: reduzindo a dependência das 
importações de petróleo, o Brasil tem condições de dinamizar e fortalecer mais a economia 
interna, posto toda a cadeia produtiva e econômica que circundam a auto-suficiência do 
combustível mineral, bem como a produção dos biocombustíveis, que geram renda e 
movimentam a economia. 
 
A geração de renda, por sinal, não se coloca como uma vantagem econômica, apenas, 
quando falamos de produção de Biodiesel no Brasil. Inclui-se, ainda, na seara de benefícios 
sociais, pois esse biocombustível pode ser produzido por fontes diversas de matérias-
primas (algumas delas listadas no aporte teórico), muitas obtidas da agricultura familiar, e 
sem prejuízos ao cultivo de outros alimentos de subsistência. 
 
Levantados esses pontos, pode-se concluir, por hora, que a implementação da Usina de 
Biodiesel planejada para a localidade do Projeto Baixo-Assu/RN é bastante viável.  
 
Além de contribuir para a preservação ambiental, os negócios originados pelo 
empreendimento irão contribuir para a dinamização e o fortalecimento da economia do 
estado, agregando valor à renda da população como um todo, visto que a cadeia produtiva 
do biodiesel nos moldes pretendidos para o estado envolve desde o pequeno agricultor 
familiar, passando pelos grandes empresários (da pré-indústria e da indústria do biodiesel, 
do ramo têxtil, do setor de distribuidores de combustíveis, dentre outros), até os Bancos, 
não esquecendo daqueles envolvidos indiretamente: comerciantes, pecuaristas etc. 
 
 
IMPACTO GERAL DAS VARIÁVEIS ANALISADAS NO EMPREENDIMENTO 
Por meio da investigação feita sobre os impactos causados no investimento foco do estudo 
de caso pelas variáveis macroambientais, detalhadas no tópico “Análise e Interpretação dos 
Dados”, pode-se efetuar conclusões de acordo com cada nível de variável, como se segue. 
 
a) Quanto às variáveis sócio-culturais: Levando-se em consideração os perfis de mão-de-
obra, cultural e educacional, pode-se afirmar que o Grupo do investimento enfrentará 
dificuldades relevantes para dar continuidade ao projeto da Usina.  
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As principais causas constatadas para a configuração de tais dificuldades são: a falta de 
consciência da população local, que ainda não atentou para os benefícios ambientais, 
sociais e econômicos que a Usina poderá trazer para aquela região; o hábito, em geral, dos 
trabalhadores da região de mudar constantemente de empresas, causando instabilidades nas 
mesmas, e de não respeitar os empregadores; e a falta de qualificação e especialização da 
mão-de-obra local, o que pode gerar mais custos às empresas sócias. 

 
b) Quanto às variáveis político-legais: A análise dos indicadores políticos e legais, tais 
como subsídios, programas de incentivo e parcerias, nos leva à compreensão de que o 
investimento planejado conta com um apoio e uma sustentação política significativos, o 
que dá certa tranqüilidade aos investidores, quando esses pensam em desenvolver e aplicar 
dinheiro no negócio. 
 
As exigências de adição de biodiesel ao óleo diesel mineral, os constantes discursos de 
apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas rodadas de negociações internacionais, 
os benefícios fiscais, bem como o recente acordo firmando o Programa de Agroenergia 
Familiar do Rio Grande do Norte (PARN), que estruturou a cadeira produtiva do 
biocombustível no Rio Grande do Norte, são exemplos da sustentação política oferecida 
pelos governos (federais e estaduais) àqueles que pretendem investir no biodiesel de forma 
sustentável.  
 
c) Quanto às variáveis econômicas: Os indicadores de cunho econômico detectados na 
região em análise permitiram concluir pelo seguinte: a infra-estrutura do local onde deverá 
ser alocada a nova Usina de biodiesel não se coloca como um obstáculo para o 
investimento, visto que as condições de estrada, de solo, de clima e de abastecimento de 
água são boas; as condições de comercialização e a cadeia de negócios formada pela 
produção do biodiesel, detalhadas no tópico de “análise e interpretação dos dados”, 
também estão favoráveis à viabilidade do investimento foco do estudo de caso.  
 
Isso se deve, principalmente, ao fato de que como foi estruturada a cadeia produtiva do 
biodiesel no estado os investidores contam com certa segurança no “circuito fechado” ou 
“amarração” dos negócios, que envolve desde o pequeno agricultor familiar, passando pela 
pré-indústria e pela indústria do biodiesel, bem como pelos investidores estrangeiros, até os 
Bancos nacionais. 
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Fundo de Investimento Internacional 

                                                                Investimento                       Retorno        
                                                   
                        R$ 1,00                                                                                       Pluma do algodão 
Produtor                                      Pré-Indústria do Biodiesel                               Indústria 
Têxtil 
                                                                                                       Pagamento 
                             R$ 0,30                         Governo do Estado 
 
Emprést.               Depósito na Conta do Produtor/Quitação Empréstimo 
             Banco 
 
Esquema 1 – Esquema ilustrativo da relação investimento/compra/recebimento entre: 
Fundo Internacional, Pré-indústria de Biodiesel, Produtor, Banco, Governo do Estado 
e Indústria Têxtil específica. 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Além disso, a demanda, pelo menos por enquanto, pelo Biodiesel não é uma preocupação 
para os investidores, visto que este cresce em importância, tanto pelas exigências 
governamentais, quanto pela conscientização de suas benesses. No entanto, como o Grupo 
empreendedor investe também em uma outra Usina de biodiesel no estado da Paraíba, será 
necessário que se estabeleça uma estratégia de comercialização, indicando quais os 
destinos prioritários, se somente os dois estados, para quais distribuidores, se novos 
mercados, incluindo os externos, devem ser buscados etc.  
 
As preocupações que por ventura surjam, de acordo com as variáveis analisadas, podem 
ser referentes à postura concorrente da maior produtora e distribuidora de combustíveis do 
país, a Petrobras, na medida em que esta pode ser uma ameaça para o crescimento dos 
negócios da Usina no estado. 
 
As dificuldades de relacionamento que podem surgir entre os membros do Projeto Baixo-
Assu também são colocadas como destaque no quadro das possíveis preocupações 
causadoras de instabilidades nos negócios, já que a Usina se encontra em lote desse Projeto 
e pode ter seu desenvolvimento prejudicado por tais conflitos.  
 
d) Quanto às variáveis naturais: Fator natural de principal preocupação para a estratégia de 
investimento e de crescimento da Usina de biodiesel foco do estudo de caso são os 
impactos causados pelas chuvas em abundância que ocorreram no primeiro semestre desse 
ano de 2008 no estado, causando inundações e devastando terras plantadas.  
 
Só por meio de um levantamento atual sobre os hectares de produção de algodão no estado 
é que as empresas-sócias poderão efetuar seus investimentos com maior tranqüilidade, bem 
como delinear suas estratégias. 
 
e) Quanto às variáveis tecnológicas: O desenvolvimento tecnológico e as pesquisas no 
campo do biodiesel são pontos de bastante interesse para o Grupo empreendedor. A Usina 
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a ser posta em funcionamento faz uso de modernas tecnologias e seu formato busca a 
eficiência do processo de produção por ser modulada e automatizada.  
 
Além disso, as pesquisas que envolvem o algodão, subsidiadas pela pré-indústria do 
biodiesel, buscam descobrir espécies mais eficazes na produção, com um teor de óleo 
maior. Assim, um avanço nessas pesquisas pode colocar a empresa à frente de muitas 
outras, ganhando em competitividade. 
 
De modo geral, as análises dessas variáveis foram de extrema importância para se concluir 
pela viabilidade (ambiental, social e econômica) do projeto de Usina de Biodiesel para o 
estado do Rio Grande do Norte, diretamente, e para o país, indiretamente. 
 
É importante salientar, ainda, que tais variáveis e indicadores detectados devem ser levados 
em consideração na hora do Grupo empreendedor pleitear futuros crescimentos e 
investimentos na área dos biocombustíveis, na região ora estudada.  
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RESUMO 
Neste artigo, propomo-nos analisar o desenvolvimento econômico da cidade do Natal, localizada 
no Estado do Rio Grande do Norte buscando entender como as mais variadas atividades 
econômicas se comportam elevando o crescimento econômico e simultaneamente oferecendo 
oportunidades no mercado de trabalho desse Estado. Já que têm se posicionado notadamente 
como um fator gerador de renda a essa capital, isso faz com que as indagações que nos permitem 
entender esta análise das atividades geradoras de renda tanto para Natal quanto para todo o 
Estado, elevem-se cada vez mais na possibilidade de saber como se dá esse crescimento. 
Levando em consideração esse panorama, o presente estudo contém um breve histórico do 
processo evolutivo de sua economia e um posterior aprofundamento que trata do 
desenvolvimento econômico da cidade do Natal a fim de analisar seu processo sistemático. Para 
atingir tais objetivos, foi feita uma pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica e análise 
deste estudo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento, Econômico, Natal, Atividades.  
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE DO NATAL 
 
 

 
INTRODUÇÃO 
A cidade do Natal assim como todo o Estado do Rio Grande do Norte tem suas origens desde o 
período da colonização brasileira. Contudo, é possível observar quem ambos passaram por um 
processo de desenvolvimento bastante lento, principalmente no que concerne ao 
desenvolvimento socioeconômico. 

Foi apenas em meados do século XX que o Estado e principalmente a cidade do Natal puderam 
experimentar um processo de desenvolvimento mais acelerado nos âmbito urbano e econômico. 

Esse processo de desenvolvimento passou a ocorrer de forma mais acelerada na década de 1940, 
durante o período da Segunda Guerra Mundial onde o Brasil, mais especificamente a cidade do 
natal, serviu de base de concentração das forças militares norte-americanas, devido sua favorável 
posição geográfica. Outro fator impulsionador desse processo de desenvolvimento iniciou-se na 
década de 1950 com as políticas de industrialização brasileira, desencadeadas no período de 
guerra. Esse processo de industrialização ocasionou uma forte migração do meio rural para os 
centros urbanos, onde as pessoas abandonavam o campo em busca de melhores condições de 
vida nas cidades.  

O desenvolvimento acarretou mudanças significativas no modo de vida dos habitantes natalense, 
no que se refere ao seu modo de vida, práticas, costumes e fontes de renda. Baseados na 
indústria, e na comercialização dos produtos produzidos a cidade foi tomando forma e 
organização urbana diferentes. 

 E é a partir destas constatações que este trabalho objetiva investigar de forma mais detalhada o 
processo evolutivo da cidade do natal e entender como ocorreram essas modificações. 

Para isso, foram feitas pesquisas de cunho bibliográfico recorrendo a autores e sites 
correlacionados ao tema de nossa investigação. Dentre os autores analisados é possível destacar 
Toscano (2001), Silva (2007) e Gomes (2002).  

 
 
BREVE HISTÓRICO ECONÔMICO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Inicialmente, em meados do século XVI, no período da colonização brasileira, a economia do 
Rio Grande do Norte era basicamente de subsistência, concentrando-se na pesca, pecuária e 
agricultura. 

O primeiro produto a ser explorado e exportado do Rio Grande do Norte, assim como em quase 
todo território brasileiro, foi o Pau-brasil e tinha como destino a Europa. Sua exploração 
consistia na maior atividade econômica do Período Colonial, o que foi motivo de muitas 
invasões à costa Rio-Grandense por franceses e holandeses em busca da exploração dessa 
matéria-prima que ocorria de forma clandestina. Esses traficantes de madeira instalavam-se nas 
proximidades do estuário do rio Potengi e eram apoiados pelos índios potiguares.  

Um outro componente de valor econômico foi a cana-de-açúcar que caracterizou-se como um 
importante produto agrícola da economia brasileira desde o Período Colonial. Suas mudas 
chegaram ao território brasileiro no ano de 1532 na expedição de Martin Afonso de Souza tendo 
sido implantadas em diversas capitanias do país. Porém, no Rio Grande do Norte, a cultura desse 
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produto não obteve grande sucesso, restringindo-se ao sul do Estado. Na capitania, o mais 
importante engenho foi o Engenho do Cunhaú, fundado em 1630.  

Diante disso, Toscano (2001) afirma que com clima menos favorável ao cultivo da cana-de-
açúcar, o estado torna-se centro de criação de gado para abastecimento das demais capitanias do 
Nordeste. Nessa época, também começa a ganhar importância a exploração do sal, que logo atrai 
o interesse holandês. 

Com o mau desempenho da atividade canavieira no Estado, a pecuária, que basicamente era uma 
atividade econômica de subsistência, desenvolveu-se com a criação de gado em grandes fazendas 
destinadas ao abastecimento das outras capitanias próximas. As fazendas de criação de gado 
originaram os distritos que hoje formam os 166 municípios do estado do Rio Grande do Norte.  

Atualmente, a economia do Rio Grande do Norte encontra-se em pleno desenvolvimento. Esse é 
decorrente de algumas áreas de expansão econômica que são bases produtivas do mercado. 
Percebe-se que a produção e a geração de riqueza e renda do Estado continuam dependendo, 
principalmente, dos recursos naturais.   

O desenvolvimento econômico-social norte-rio-grandense está depositado em alguns setores 
econômicos. O sal, o petróleo, o gás natural, a fruticultura, o turismo, o minério, a carcinicultura 
e a bovinocultura são os principais setores.  

No “ranking” da Região Nordeste, com dados do IBGE e tomando como base os indicadores 
socioeconômicos, o Estado, por duas décadas vem assumindo o quinto lugar com instabilidade, 
tomando por base à renda per capita e o crescimento do PIB.   

Isso pode ser afirmado por Silva (2007), quando mostra que estamos passando pelo que se 
chama evolução relativa, pois a nossa renda per capita, que já foi a segunda maior nos anos de 
1960, teve um retrocesso e recuperou-se, passando, nesse período, da quinta para a quarta 
posição.  

Portanto, de certa forma, esse Estado submete sua economia à lógica de expansão capitalista que 
interliga e integra globalmente os paradigmas impostos pela sociedade brasileira. Ele recebe 
subsídios, incentivos, isenções, como também constrói toda a infra-estrutura exigida pelos 
empreendimentos do setor privado, colocando em sua função promover a dinâmica econômica e 
ao poder público o papel de auxiliador nesse processo.  

 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADEDO NATAL 

 

RESUMO HISTÓRICO DO SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA 
CIDADE DO NATAL  

A cidade do Natal foi criada em 25 de dezembro 1597 às margens do Rio Potengi pelos 
Portugueses que ao chegarem encontraram muita resistência tantos dos nativos, os índios, quanto 
dos franceses. A expedição comandada pelo capitão-mor de Pernambuco, Manuel de 
Mascarenhas Homem, tinha como principal objetivo reconquistar a capitania do Rio Grande que 
até então estava nas mãos dos franceses, os quais contrabandeavam, para a Europa, o Pau Brasil 
com o apoio dos índios potiguares. 

Depois de reconquistarem a capitania, os portugueses deram inicio a construção da Fortaleza dos 
Reis Magos com o intuito de evitar as relações comerciais entre os franceses e o povo indígena. 
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O local escolhido para a fundação da cidade foi à margem direita do Rio Potengi por se 
apresentar como um lugar alto e firme, conhecido até a atualidade como Cidade Alta. A primeira 
rua foi nomeada como Rua Grande e foi nessa rua que foi fundada a antiga Igreja Matriz. A 
população da época se concentrava no entorno da igreja e era na Rua Grande que se encontravam 
os principais prédios, tais como a Cadeia, o Sobrado do Governo, a Provedoria Fiscal entre 
outras igrejas que se estabeleceram e que existem até hoje como é o caso das Igrejas Nossa 
Senhora da Apresentação e a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. 

Durante os anos 1633 a 1654 a Cidade esteve sobre a dominação holandesa e não apresentou 
nenhum desenvolvimento urbano contando apenas com cerca de 30 a 40 casas construídas de 
barro e palha. A parte da população natalense com maior poder aquisitivo, morava em sítios 
localizados em volta da cidade. 

Apenas no século XX houve a preocupação em ordenar o crescimento da cidade. Foi neste 
século que surgiu de forma planejada os bairros de Tirol e Petrópolis, e algumas avenidas como é 
o caso da Avenida Oitava e Hermes da Fonseca. A ponte de Igapó também foi construída de 
forma racional a fim de facilitar a comunicação entre as duas partes da cidade separadas pelo rio 
Potengi.   

A partir da década de 1940, durante o período da Segunda Guerra Mundial, que a cidade de 
Natal apresentou um crescimento mais acelerado. Contudo esse crescimento mostrou-se mais 
expressivo entre as décadas de 1950 a 1960 devido a fatores internos e externos. Dentre esses 
fatores podemos citar a implantação da indústria no Brasil, fator que ocasionou a saída de um 
grande contingente populacional das áreas rurais com destino as cidade a procura de melhores 
condições de vida.  

A esse respeito Gomes (2002, p.291) complementa que em meados dos anos 50, com a 
implementação da indústria no país, a população residente no campo começou a decrescer 
gradativamente e, por conseguinte, passou a haver mais pessoas nos centros urbanos [...]. 

Porém, é nas décadas de 1970 e 1980 que a cidade de natal experimenta uma grande expansão 
urbana. Com o auxilio do projeto de expansão industrial nordestino foram implantados pólos 
industriais nas cidades de Parnamirim e Extremoz, os quais foram financiados pela, não mais 
existente, SUDENE. A implantação dessas indústrias implicou na construção de vários conjuntos 
habitacionais capazes de atender a demanda populacional que chegavam à cidade em a procura 
de emprego. 

Com o crescimento urbano, expande-se também o setor terciário da cidade do Natal que até 
então existia, mas sem grande expressividade. A partir de então inicia-se na  economia dessa 
cidade um processo de redefinição tanto no que se refere a qualidade e diversidade dos produtos 
produzidos e comercializados quanto a distribuição espacial dos centros comerciais que foram 
surgindo.  

Portanto, podemos inferir que a indústria e o setor terciário foram de grande importância para o 
desenvolvimento urbano e econômico da cidade do Natal, uma vez que ambos se constituem até 
a atualidade como uma das maiores fontes geradoras de renda para a cidade como também para 
todo o Estado do Rio Grande do Norte. 
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ABORDAGEM DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CIDADE DO NATAL E SEU 
DESENVOLVIMENTO 

Com a implantação da indústria no país na década de 1950 e com as políticas de expansão 
industrial do nordeste entre as décadas de 1970 e 1980 houve uma grande migração por parte da 
população rural em destino às cidades. Estas pessoas saíram do campo em busca de melhor 
qualidade de vida nos centros urbanos. 

O processo ocorrido na capital potiguar não foi diferente do ocorrido no restante do país, ela 
também foi alvo da população rural que veio para a cidade no intuito de conseguir emprego nas 
indústrias recém implantadas em Natal como também nas áreas circunvizinhas a ela.  

Com chegada dessas pessoas, a cidade foi tomando formas variadas no que se refere a 
distribuição espacial dos bairros destinados a moradia como também dos bairros tipicamente 
comerciais.  

Como se sabe os primeiros bairros de Natal foi a Ribeira e a Cidade Alta e era neles que se 
concentravam o comércio e a maioria das residências. As residências que não se encontravam 
nestes bairros achavam-se localizadas em sítios nos arredores destes. Posteriormente a estes 
surgiu o bairro do Alecrim. A principio, neste bairro encontravam-se apenas alguns roçados e 
algumas casinhas feitas de taipa, porém a partir da década de 1940 ele passou por um processo 
de urbanização mais acelerado, com a instalação da Base Naval, no período da Segunda da 
Guerra Mundial, como também com a chegada de pessoas vindas do sertão e de outras partes do 
Estado para a realização de negócios na cidade. Contudo o bairro do Alecrim foi se 
caracterizando gradativamente como um dos principais centros de comércio de produtos 
populares tais como sapatos, vestuários, produtos agrícolas etc. 

Sobre esse assunto Gomes (2002, p.293) comenta que no que diz respeito ao comércio, o bairro 
da Ribeira se constituiu na área mais importante, pela diversidade das atividades dessa natureza 
ali desenvolvidas; por isso foi considerado um anteposto comercial, por onde se escoavam 
alguns produtos da economia do Estado. Posteriormente essa atividade foi ampliada, surgindo as 
novas áreas de Cidade Alta e Alecrim que, juntamente com a Ribeira foram as primeiras 
territorialidades urbanas controladas, moldadas e monitoradas pelo terciário, dando uma maior 
conformidade a paisagem urbana. 

Apesar de toda a sua importância urbana e comercial, estes três bairros foram se tornando cada 
vez mais incapazes de atender as necessidades da grande demanda populacional que não pára de 
crescer a cada ano.  Para tanto o comércio foi ocupando novas territorialidades dentro da cidade 
do Natal.  

Dentre estes novos espaços ocupados pelo comércio podemos citar as longas avenidas que 
cortam toda a cidade como é o caso da Avenida Hermes da Fonseca, Avenida Prudente de 
Morais, Avenida Romualdo Galvão etc. Acerca destas avenidas Gomes (2002, p. 294) afirma 
que essas vias expressas de circulação, nome dado as longas avenidas acima citadas, são espaços 
preferenciais para o setor terciário, e que nelas se encontram os grandes investimentos e 
empreendimentos desse setor.  

É importante ressaltar que estes novos espaços de ocupação do comércio não são escolhidos de 
forma aleatória, uma vez que se faz necessário que haja público consumidor que contribua para a 
reprodução do capital, que conseqüentemente contribuirá para a reprodução de novas 
espacialidades. 

Acerca disto Gomes (2002, p.294) afirma que Essa nova espacialidade, ou relocalização, não 
ocorre de maneira espontânea ou mesmo por acaso. Sabiamente, os investimentos privados são 
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instalados nessas vias, visto que no entorno de cada uma delas existe um grande contingente 
populacional que se torna consumidor das atividades terciárias, garantindo, assim, a reprodução 
do capital. Além disso, é importante ressaltar que essas vias são facilitadoras do intenso fluxo de 
população que se desloca pelos diversos trajetos da cidade. 

Estas novas territorialidades apresentam características distintas das encontradas nos primeiros 
bairros de Natal, apesar de todos eles terem como principal atividade econômica o comércio, a 
diferença se expressa principalmente no que concerne ao tipo da atividade comercial de cada um 
destes.  

Os novos centros comerciais têm apresentado uma forte tendência para as atividades terciárias 
mais modernas, com Shopping Centers, revendedoras de automóveis, lojas de conveniências, 
além de prestadoras de serviços como é o caso dos bares, restaurantes e hotéis, escolas privadas, 
clínicas e hospitais particulares. Enquanto nos bairros mais antigos de Natal, principalmente no 
bairro do Alecrim, prevalece a comercialização de produtos mais populares com a existência de 
mercados livres como é o caso do camelódromo localizado no centro do bairro do Alecrim, além 
das feiras de produtos alimentícios deste mesmo bairro. 

Sobre as características econômicas do bairro do Alecrim GOMES (2002) comenta que no bairro 
do Alecrim, a nova estruturação espacial do terciário não surtiu o mesmo efeito. Entendemos que 
tal fato ocorreu tendo em vista que esse bairro oferece aos seus consumidores produtos mais 
populares, condizentes com a clientela detentora de um baixo poder aquisitivo. 

Com relação aos bairros de Cidade Alta e Ribeira vale a pena ressaltar que estes sofreram com a 
descentralização urbano e comercial, como também com as novas tendências comerciais 
realizadas nos novos espaços de Natal. A Ribeira tem passado por um processo de redefinição do 
uso e ocupação de seu espaço, ficando este voltado cada vez mais para o lazer e para o turismo. 
Enquanto a Cidade Alta tem procurado alcançar uma adequação a essas novas tendências do 
setor econômico, ficando isto nítido a partir da construção de centros comercias com a 
capacidade de concentração de diversos estabelecimentos.  

Outro fator de grande importância para o crescimento econômico da cidade do Natal está no 
turismo. Esta atividade tem trazido para a cidade um desenvolvimento bastante significativo, 
uma vez que as mais variadas atividades econômicas ficam voltadas para ele a fim de atender a 
grande demanda que chega a cidade principalmente no verão. 

Este fator proporciona a geração de mais empregos para a população, já que se faz necessário 
aumentar o contingente do número de empregados, quer sejam de bares, restaurantes, hotéis, 
pousadas, quer sejam na produção têxtil e alimentícia. Por sua não se pode esquecer o aumento 
no número de vendedores ambulantes ocasionados pela chegada dos turistas, principalmente nas 
praias, que de certa forma também contribuem significativamente para a produção do capital. 

Contudo, é através desses fatores condicionantes que podemos constatar a importância 
econômica dos setores secundários e terciários para a cidade do Natal. Estes dois juntos têm 
proporcionado a esta cidade um desenvolvimento acelerado que juntamente com outros fatores 
internos e externos tem feito de Natal uma cidade de grande poder econômico. 

Ao que concerne as relocalizações espaciais destes setores podemos apenas inferir que isto não 
passa de uma característica singular as cidades que estão passando pelo processo de 
desenvolvimento econômico e urbano. 

Cabe, portanto, agora, aos governantes aproveitarem essa fase de desenvolvimento e 
contribuírem ainda mais com políticas de melhorias para infra-estrutura e até mesmo econômica, 
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para que esta cidade seja símbolo para as demais cidades do Estado potiguar ou até mesmo do 
país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Estado do Rio Grande do Norte tem até a atualidade uma economia voltada principalmente 
para a agricultura, fruticultura, carcinicultura e extrativismo mineral dentre outras. Contudo, 
essas atividades ocupam um lugar de maior importância em áreas vizinhas a Natal e mais 
notadamente no interior do Estado.  

 Segundo as pesquisas realizadas para construção deste documento nos foi possível concluir que 
a cidade do Natal apresenta forte tendência para a indústria e o comércio, além do turismo que 
também tem contribuído para o fortalecimento econômico. Porém são a indústria e o comércio os 
grandes impulsionadores do desenvolvimento dessa cidade. Eles são motivos de grande atração 
para centenas de pessoas que procuram em Natal melhor qualidade de vida através da 
oportunidade de emprego e conseqüentemente poder viver com mais dignidade. 
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RESUMO 
 
O Rio Grande do Norte vem mantendo um esforço sistemático para aumentar sua presença no 
competitivo mercado internacional, diversificando sua pauta de exportação, que inclui não só produtos 
básicos e matérias-primas, mas também produtos manufaturados e com alto valor agregado. 
Entretanto, apesar da consolidação e bom desempenho de atividades já consolidadas no mercado 
internacional, ainda são diversas as empresas com grande capacidade exportadora, mas ainda não 
consolidadas de fato no mercado internacional. Desta forma, o presente estudo visa mapear, dentro do 
segmento da fruticultura do Rio Grande do Norte, produtos com potencial exportador, e assim analisar 
a viabilidade econômica da exportação desses produtos, identificando mercados e os benefícios da 
comercialização da fruticultura potiguar no mercado externo. Desta forma, a relevância deste trabalho 
justifica-se pelo objetivo de visualizar novas perspectivas de empreendimentos voltados ao comércio 
internacional, visto as imensas oportunidades de criação de novos negócios que o nosso estado 
oferece, seja pela sua favorável localização geográfica, que reduz os custos logísticos ou pela sua 
diversidade climática, que permite o cultivo de diferentes produtos. Quanto à metodologia utilizada, o 
presente artigo utilizou a pesquisa de campo com visitas a Órgãos Fomentadores e Governamentais 
com o intuito de conseguir informações acerca do problema e dos objetivos preestabelecidos, além de 
uma relação bibliográfica para a contextualização teórica do trabalho. Foram visitadas também 
empresas potiguares ainda não inseridas no mercado internacional, configurando-se assim, como um 
estudo de caso.  

PALAVRAS - CHAVE: Capacidade Exportadora. Fruticultura. Rio Grande do Norte. Mercado 
Internacional. 
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1.  INTRODUÇÃO 
    
 Segundo a Teoria da Vantagem Absoluta de Adam Smith1, cada país pode produzir 
determinada mercadoria com custos menores que outros. Conseqüentemente, esse país se beneficiará 
se exportar essa mercadoria e importar outras, proporcionando aos países vantagens recíprocas. 

Essas vantagens que beneficiam ambos os países são favorecidas pela globalização, em que 
diversas nações compartilham necessidades semelhantes. Nesse âmbito, as relações comerciais 
internacionais permitiram que alguns países passassem a fornecer produtos que atendem a demanda 
imposta por outros, garantindo desta forma o intercâmbio entre diferentes culturas. 

Porém, diante da competitividade do mercado global, algumas atitudes precisaram ser 
tomadas. Em busca de vantagens competitivas no mercado externo, inúmeros países passaram a 
direcionar suas estratégias para setores com potencial para aumentar o valor agregado das suas 
mercadorias, visando assim aumentar a quantidade e qualidade dos produtos exportados. 
 Na atualidade, o micro, pequeno ou médio empresário também está interessado nessa 
atividade, pois segundo MINERVINI (2005), “exportar deixou ser tema das grandes empresas, não 
estando ligado às dimensões estruturais dessas”.  
 De acordo com estudos realizados pela SECEX em 2005, a análise das exportações brasileiras 
por porte de empresa mostra que dos 19.992 estabelecimentos que exportaram em 2005, 45,8%, 
correspondendo a 9.150 empresas, referem-se à micro e pequenas empresas. 
 Segundo dados da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, se comparados os 
primeiros bimestres de 2007 e 2008, o RN sofreu um aumento de 8,5% em suas exportações. Porém, 
apesar dos bons resultados obtidos até fevereiro, as exportações de março de 2008 foram 23,9% 
menores que as de março de 2007. Durante o 1º quadrimestre de 2008, as exportações no estado 
durante reduziram 4,3%, comparados ao mesmo período do ano anterior, fixando a marca de 115,9 
milhões de dólares em 2008, contra 121,1 milhões de dólares em 2007. 
 Esses números podem ser justificados por uma série de atores como a situação cambial2; a 
demorada greve dos fiscais aduaneiros e as constantes chuvas que marcaram os meses de março e 
abril, atingindo as áreas produtivas do Vale do Assu, principal pólo fruticultor e carro chefe das 
exportações no estado. 
 Esse fato mudou durante alguns meses uma realidade até então comemorada pelos 
exportadores, que se beneficiavam das riquezas naturais do estado do Rio Grande do Norte e 
contribuíam de forma significativa para a existência de uma grande diversidade de potencial produtivo 
gerador de oportunidades de negócios no mercado internacional.  
 Até o ano de 2007, o estado do RN tinha crescido a taxas maiores que o restante do Nordeste e 
do Brasil. Segundo dados do Governo do Estado, entre 1999 e 2004, o RN cresceu a ritmo de 5% ao 
ano puxado pela Região de Mossoró, que cresceu a uma taxa de 9,1% ao ano em função do petróleo. 
De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, o 
estado fechou o trimestre de 2007 com US$ 96,3 milhões em vendas externas. O crescimento 
apontado, em comparação ao ano anterior, foi de 17%, superando a média nacional (15,4%) e bem 
acima a da região Nordeste (12,8%) em 2007.  
 Para Souza (2005), tal crescimento pode ser justificado por diversos fatores, entre eles a 
grande diversidade morfo-climática do estado, que permite a cultura de produtos bastante 
diversificados; os incentivos governamentais e a localização geográfica privilegiada dentro da visão 

                                                      

1Adam Smith, através da publicação da obra Ri queza das Nações (1776) propõe a teoria da 
vantagem absoluta que parte da idéia que cada país deve se concentrar na produção de mercadorias 
e produtos que lhes são mais vantajosos em te rmos de custos e condições de produção isto é, 
tirando proveito dos recursos naturais, condições de clima, qualificação dos trabalhadores, bem como 
pela localização privilegiada, concentrando em pr oduzir aquilo para os quais apresenta maiores 
vantagens.  
2 Em abril de 2008, o dólar atingiu o seu menor  valor em nove anos, chegando a R$1,664 e afetando 
diretamente as exportações. 
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econômica, garantindo ao estado uma posição central entre Europa, América do Norte e África. Além 
disso, o RN está praticamente no meio do Brasil, num ponto quase eqüidistante entre o Norte e o 
Sudeste do país. Essa privilegiada localização geográfica facilita as negociações internacionais e uma 
maior integração com outros estados do Brasil.  

Porém, não somente de bons resultados vive a economia exportadora potiguar e brasileira. Um 
estudo realizado pelo IPEA (2007) revelou que o número de exportadores brasileiros poderia crescer 
27%. O estudo mostra que existe potencialmente um grande horizonte a ser explorado, seja pela 
capacidade produtiva que ainda desconhece o mercado externo, seja pela atratividade que o comércio 
internacional provoca. 

Aliado a esse potencial exportador ocioso, existem políticas públicas de âmbito regional e 
nacional capazes de facilitar a iniciativa exportadora de empresários que estão iniciando no ramo, 
garantindo os mais diversos benefícios para a empresa e o Estado. Nesse contexto, o Governo Federal 
vem implementando diversas medidas para a melhoria do desempenho e diversificação das 
exportações, visando a inserção competitiva das pequenas e médias empresas no comércio 
internacional. 
 
 
2.  O POTENCIAL FRUTICULTOR DO RN GERANDO OPORTUNIDADES NO 
MERCADO INTERNACIONAL 
 
 As riquezas naturais do estado do Rio Grande do Norte contribuem para a existência de uma 
grande diversidade de potencial produtivo gerador de oportunidades de negócios no mercado 
internacional. Ao produzir frutas com o padrão de qualidade esperado pelos compradores e 
consumidores internacionais, o sertão potiguar - com destaque para os municípios que compõem o 
pólo Açu-Mossoró - passou a se distinguir pelos vínculos que estabelece com o mercado global.  
 Atualmente, a produção de frutas frescas para o mercado externo no semi-árido potiguar é uma 
das atividades mais dinâmicas do estado e merece realce dentro da expansão do agronegócio 
brasileiro. Ela é resultado da modernização verificada na segunda metade do século XX, na qual a 
penetração do capitalismo no campo fez-se mediante uma industrialização da agricultura, responsável 
pela produção de frutas tipo exportação, que encontram lugar de destaque nas grandes cadeias 
internacionais de supermercados da Europa e América do Norte. 
 O Rio Grande do Norte tem localização privilegiada dentro da visão econômica, podendo-se 
dizer que o estado fica em uma posição central entre Europa, América do Norte, África e, através do 
Canal do Panamá, também da Ásia. Além disso, está praticamente no meio do Brasil, num ponto quase 
eqüidistante entre o Norte e o Sudeste do país.  
 Para Costa (2007), essa privilegiada localização geográfica facilita as negociações 
internacionais no estado. A produção de frutas frescas para o mercado externo no semi-árido potiguar 
é, atualmente, uma das atividades mais dinâmicas do estado e merece destaque dentro da expansão do 
agronegócio brasileiro. O cultivo de culturas como a banana nas regiões produtoras de Açu e Mossoró 
(RN), tem vantagens em relação à produção de outros países pelo custo de produção mais baixo e pela 
boa posição logística. 
 É sobre esse foco que a atividade fruticultora potiguar passou a se desenvolver. O RN, embora 
com grande parte do seu território localizado no semi-árido, dispõe de excelentes áreas para o cultivo 
de produtos agrícolas pelo sistema de irrigação, destacando-se a produção irrigada do melão, o carro-
chefe do agronegócio norte-riograndense. O estado é hoje o maior produtor de melão do país e vem 
destacando-se também na produção de outras culturas, o que colabora para que o Brasil se coloque 
como um dos maiores exportadores mundiais desse fruto. 
 
 
3.  A CAPACIDADE EXPORTADORA OCIOSA DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

Para que o Brasil aumente o percentual de participação das exportações, torna-se imperativo 
unir os espaços integrados dos vários atores que contribuem direta ou indiretamente com o comércio 
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exterior brasileiro. Desenvolver produtos inovadores, atender a nichos de mercados ou mesmo buscar 
inserção em mercados não valorizados podem construir outros caminhos e ocupar espaços algumas 
vezes deixados de lado pelas grandes Empresas. 
 Em relação ao Rio Grande do Norte, é perceptível a grandiosidade da sua capacidade 
exportadora. Porém, muitas dessas capacidades ainda não são bem exploradas pelo mercado externo, 
existindo no estado produtos com grande potencial para aumentar ainda mais as exportações. Devido 
ao destaque da fruticultura na pauta de exportação do estado, o estudo será focado em três produtos 
pertencentes a esse cluster: coco, mamão e doce de frutas. 
 
 
3.1 Coco 
 

Apesar de o Brasil ter um grande potencial para cultivo do coqueiro, o país ainda importa a 
água e a polpa do fruto. Segundo dados da EMBRAPA (2007), a produtividade brasileira, 
principalmente no Nordeste, é bastante baixa e não atende a demanda, que é bastante grande. Assim, 
existem oportunidades importantes para aumentar a produção e a comercialização de produtos 
específicos para nichos de mercado interno e externo, mostrando que as perspectivas são promissoras. 

O coco apresenta-se como um produto de grande destaque no mercado externo pela 
diversidade de produtos que podem desenvolvidos a partir da sua matéria-prima. Com o uso de 
tecnologia adequada, é possível aproveitar a água como bebida, a polpa como doce e a sua casca para 
a produção de fibras vegetais, que podem ser usadas na fabricação de estofados de automóveis, vasos 
de xaxim e coberturas para a proteção do solo. 

A casca do coco é um material que leva mais de oito anos para se decompor. Portanto, a 
utilização da casca do coco verde processada, além de ter relevância econômica, é também importante 
do ponto de vista ambiental.  

Essa diversidade de produtos derivados do coco garante a preservação do ambiente ao se 
reduzir significativamente os resíduos, gerando produtos sustentáveis e responsáveis pelo aumento da 
competitividade, passando a garantir ao empresário, mercados certos no exterior. 

O produto possui um grande mercado consumidor no exterior, principalmente durante o verão 
na Europa, que acontece de maio a setembro. A água de coco engarrafada é a forma mais adequada 
para exportação, apesar de o fruto "in natura" atender mais às preocupações com saúde e qualidade de 
vida do consumidor europeu. 

Para a EMBRAPA (2007), o mercado atual da água-de-coco é bastante amplo e o aumento da 
escala produtiva do produto envasado passou a ser uma tendência natural, estimulando o 
desenvolvimento de processos que permitam aumentar sua vida de prateleira com custos e exigências 
compatíveis com o mercado consumidor. 

A mercadoria também serve de matéria-prima para a produção de doces de coco e fibras 
vegetais, que podem ser usadas na fabricação de estofados de automóveis, vasos de xaxim e coberturas 
para a proteção do solo. Entretanto, para um melhor aproveitamento da capacidade produtiva do coco, 
é necessário investir-se em tecnologia, para que assim seja possível utilizar todo o potencial do fruto e 
garantir mercados no exterior. 
 
3.2 Mamão 
 
 Diferente das demais regiões, a condição climática no Rio Grande do Norte durante o ano de 
2007 contribuiu para a manutenção de ótimos resultados quanto à qualidade do mamão, permitindo 
que o RN garantisse a qualidade exigida por países como os EUA. O mamão é uma fruta altamente 
perecível, devendo ser colhida e embalada no mesmo dia. Da lavoura para a exportação, o prazo 
máximo é de uma semana. Somado a essa característica, muitos produtores também investiram em 
tratos culturais e pós-colheita a fim de melhorar ainda mais a qualidade da fruta. Esse fator, aliado à 
maior facilidade de acesso ao mercado externo, favoreceu as exportações do Rio Grande do Norte.  
 Segundo dados de 2007 do Centro de Estudos Avançados sobre Economia Aplicada, CEPEA, 
no acumulado de janeiro a outubro, o estado foi responsável por 22% das exportações brasileiras de 
mamão, frente aos 20% do mesmo período em 2006. A melhor atuação do estado no mercado 
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internacional, contudo, foi descompensada pelos baixos preços no mercado interno, pois segundo 
produtores potiguares, apesar do valor do mamão no estado ser superior ao dos demais, o custo de 
produção também é maior. 
  
3.3 Doce de Frutas 
  
 O doce de frutas encontra mercado dentro de todas as faixas etárias e de renda da população 
brasileira, assim com em todas as suas regiões. E essa realidade não é diferente no mercado 
internacional, graças ao alto valor nutritivo das frutas em geral. Frutas como banana e goiaba são 
muito importantes para a saúde por serem ricas em diversas vitaminas como A, B1, B2 e C, além de 
conter sais minerais como o cálcio, fósforo, ferro e potássio e hidratos de carbono. 
 Contudo é importante ressaltar que a entrada desse produto no mercado externo, já de certa 
forma ocupado por concorrentes que produzem o mesmo produto ou similares, vai requerer estratégias 
bem definidas e bem trabalhadas de vendas. Segundo o IBRAF, Instituto Brasileiro de Frutas, ter um 
produto de características e qualidade pelo menos igual ou superior às já comercializadas no mercado 
é de fundamental importância, sendo imprescindível a produção dentro de critérios sanitários rígidos, e 
com embalagem adequada. 
 O conhecimento do mercado concorrente e principalmente das alternativas tecnológicas para 
modificar o processo produtivo e assim reestruturar seu sistema de custos, adaptando-o 
constantemente à realidade do mercado, são condições essenciais para que se viabilize o seu lado 
mercadológico.  
 O grande ganho do produtor somente será obtido com uma firme postura empresarial de se 
estabelecer uma política permanente de busca de ganhos de produtividade e por decorrência de 
redução de custos, permitindo que a empresa ganhe então competitividade no exterior. 
 
4.  PLANEJANDO O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO 
 

Para que uma empresa possa usufruir dos benefícios do comércio internacional, é necessário 
que se faça um bom planejamento, definindo um plano de internacionalização, composto por questões 
como: o que exportar, para quem exportar, como exportador e para que exportar, detalhadas abaixo. 
 
4.1 Definindo o Que Exportar  
 

O primeiro passo para a empresa que deseja exportar é definir o que venderá nos mercados 
estrangeiros. Segundo MINERVINI (2005), “a empresa deve exportar um produto/serviço que cumpra 
com as exigências do importador, atendendo com qualidade às necessidades impostas pelos 
consumidores dos mercados estrangeiros a serem explorados”. 

Com o emprego de um nível tecnológico condizente com a tecnologia de ponta, o Rio Grande 
do Norte vem demonstrando que atualmente, uma das melhores escolhas é a exportação de frutas. O 
gráfico 1 demonstra a participação do cluster da fruticultura na pauta de exportações do Rio Grande do 
Norte.  
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Participação do cluster da fruticultura na pauta de 
exportações do Rio Grande do Norte

Pescado 15%
Fruticultura 47%
Confecção 8%
Minerais 6%
Outros 24%

 

Gráfico 1 - Participação do cluster da fruticultura na pauta de exportações de 2007 do Rio Grande do 
Norte. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Esse grande destaque é justificado pelo aumento da demanda de frutas no mercado externo, 
que está associado, principalmente, ao aumento da conscientização do consumidor quanto às 
vantagens associadas a esses alimentos, como baixo nível de calorias e altas concentrações de 
vitaminas, fibras e sais minerais, proporcionando uma dieta saudável. 

Beneficiando-se desses fatores, o presente estudo espera expor as ações necessárias para 
inserir com sucesso no mercado externo os produtos da fruticultura aqui trabalhados. 

Para o coco, o subproduto a ser comercializado inicialmente no mercado internacional é a água 
(NCM3 08011900 ), bastante valorizada em países como Portugal e Espanha principalmente durante o 
verão. 

O mamão, de NCM 13021910 pode ser comercializado inteiro ou em pedaços, tendo mercado 
garantido em países da Europa que valorizam uma vida saudável e natural, além dos EUA, caso sejam 
respeitadas as questões fitossanitárias.  

Já o doce de frutas (de banana e goiaba), cujo NCM é 2007.99.90 (doces e pastas de outras 
frutas), atende a demanda de consumidores que valorizam hábitos saudáveis, buscando o doce de 
frutas como opção de sobremesa. 
 
4.2 Para Quem Exportar 
 

Para que uma empresa possa usufruir dos benefícios do comércio internacional, convém 
salientar que o processo de exportação exige alguns cuidados, devendo o empresário estar preparado 
para atender, com qualidade e compromisso, os desejos e necessidades dos compradores 
internacionais. Assim, para Forner (2004), ao iniciar uma prospecção, a empresa deve fazer uma 
avaliação dos possíveis mercados que poderão ser acessados. É preciso recolher o máximo de 
informações sobre o mercado que se pretende atingir. Estas informações devem ser comparadas com 
diferentes fontes e avaliadas pela produção.  
 Segundo dados da CEPEA, o principal mercado consumidor do mamão brasileiro continua 
sendo a União Européia, para onde são enviados 78% do mamão exportado. O restante da fruta 
brasileira destinada à exportação é enviada a países da América do Sul. Em busca de ampliar o 
mercado, alguns exportadores analisam a viabilidade de enviar mamão para a Ásia.  
 O fato de o mamão ser uma fruta altamente perecível, contudo, dificulta o envio via marítima 
para mercados muito distantes. O ideal seria enviar a fruta via aérea, porém isso encarece demais o 
produto final, tornando-o menos competitivo em relação aos mercados mais próximos do continente 
asiático. Ainda sim, a expectativa é que com investimentos na cultura, como em pós-colheita, o 

                                                      
3O NCM, ou Nomenclatura Comum do Mercosul é o código que representa o produto no mercado internacional. 
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mamão do Brasil conquiste novos mercados e aumente as vendas para aqueles já existentes (Europa e 
Estados Unidos), devido à maior divulgação da fruta no mercado internacional. 
 
 No que concerne ao doce de frutas, países como México, China, Equador e Colômbia se 
destacam como potenciais importadores do doce de frutas potiguar.  A tabela a seguir demonstra os 
principais mercados importadores do produto durante o triênio de 2004 a 2006. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tabela 2 – Principais países importadores de doce de frutas 
 
 

Fonte: Radar Comercial, 2008 

País Dinamismo PIE4 US$ 1000 
FOB 

Part. 
(%) Performance 

Representatividade  
2004 2005 2006  

Argentina Dinâmico 1.164 97,7 Decrescente 1,563 0,032 0,040  

China Estável 3.273 99,9 Decrescente 0,020 0,000 0,000  

Colômbia Estável 2.578 99,7 Decrescente 0,121 0,000 0,136  

Equador Estável 3.239 100,0 - 0,000 0,000 0,000  

México Em declínio 14.358 99,9 Decrescente 0,243 0,000 0,000  

Paraguai Estável 139 35,4 Decrescente 4,224 4,369 3,861  

Peru Dinâmico 673 100,0 - 0,000 0,000 0,000  

Uruguai Estável 242 46,3 Crescente 2,863 4,079 6,113  

 
 Em relação ao mercado de coco, destacam-se países como Argentina, Colômbia e Peru. O 

produto concorre no mercado de refrigerantes e bebidas isotônicas representando, segundo estimativas 
da Associação Brasileira dos Produtores de Coco, ASBRACOCO, cerca de 1,4% desse consumo, 
estimado em cerca de 10 bilhões de litros/ano. 
  
   Tabela 3 – Principais países importadores de cocos 
 

País Dinamismo PIE US$ 1000 
FOB 

Part. 
(%) Performance 

Representatividade 

2004 2005 2006 

Argentina Em declínio 0 7,1 Crescente 4,583 0,930 0,000 

                                                      
4 É o valor anual médio, no período analisado, das importações do produto - pelo País em estudo - provenientes 
de terceiros países, ou seja, média dos valores totais importados anualmente do produto - pelo país em estudo - 
no período analisado, menos a média dos valores importados do Brasil no mesmo período. 
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China Dinâmico 6.150 100,0 - 0,000 0,000 0,000 

Colômbia Dinâmico 605 100,0 - 0,000 0,000 0,000 

Equador Dinâmico 31 100,0 - 0,000 0,000 0,000 

México Dinâmico 5 100,0 - 0,000 0,000 0,000 

Paraguai Em declínio 2 100,0 - 0,000 0,000 0,000 

Peru Dinâmico 47 100,0 - 0,000 0,000 0,000 

Uruguai Em declínio 0 0,0 Crescente 0,416 0,465 0,729 
Fonte: Radar Comercial, 2008 
  
 Países europeus como Portugal e Espanha não estão incluídos como os principais 

importadores do produto por não fazerem parte da base de dados do site Radar Comercial. 
 

4.3 Como Exportar 
 

Segundo o MDIC (2007), as principais etapas para vender um produto a clientes no mercado 
externo são: fazer um planejamento seguido de pesquisa de mercado; obter senha de acesso ao 
Siscomex; realizar a negociação com o importador, definindo o incoterm, a modalidade de pagamento 
entre outros; preparar a mercadoria; contratar frete e seguro; preparar os documentos e registros de 
exportação; contratar o câmbio; embarcar a mercadoria; realizar a averbação do embarque; avisar ao 
importador sobre o embarque e data de chegada da mercadoria ao destino; garantir a remessa dos 
documentos ao importador e, finalmente, receber do comprador o pagamento pela mercadoria.  

Devido a logística das exportações, deve-se investir em embalagens que garantam maior 
tempo de vida útil aos produtos escolhidos, por serem produtos agrícolas e de fácil perecividade. 

Para a armazenagem da água de coco, pode-se investir em embalagens “tetra park”, como 
forme de evitar que o produto perca a sua qualidade na chegada ao destino final. Em relação ao modal, 
deve-se investir nas exportações por modal marítimo, visando assim reduzir custos com logística. 

As exportações do mamão devem ser realizadas valorizando a questão de armazenagem do 
produto, qualquer que seja o modal escolhido, visto a sensibilidade da fruta e a exigência dos 
mercados escolhidos. 

Atendendo às exigências da ANVISA, através da resolução da CNNPA, em conformidade 
com o artigo nº 64, do Decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, o doce de frutas deve ser 
preparado com frutas sãs, limpas, isentas de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou 
vegetais. O produto não deve ser colorido ou aromatizado artificialmente e pode ser adicionado açúcar 
invertido. O espaço livre dos recipientes não deve exceder de 10% da altura dos mesmos e a pressão 
no interior dos recipientes não deve ser superior a 300 mm de Hg.  
 
4.4 Por Que Exportar 
 

Por fim, deve-se conhecer as razões que fazem com que empresas destinem seus produtos ao 
mercado externo. Segundo o MDIC (2007), as principais razões para se exportar são: o aumento da 
produção, de clientes, da competitividade, da qualidade do produto, do lucro obtido pela empresa, a 
redução da carga tributária, além de melhorias externas e internas. 

Quando uma empresa começa a exportar, sua produção aumenta numérica e qualitativamente, 
graças.à redução da capacidade ociosa existente, obtida por meio da revisão dos processos produtivos. 
Com o aumento da produção, naturalmente, aumenta também a capacidade de negociação para a 
compra de matéria-prima. Com isso, o custo da fabricação das mercadorias tende a diminuir, tornando-
as mais competitivas e aumentando a margem de lucro. 

Outra vantagem bastante perceptível é a melhoria da qualidade do produto. Esta também tende 
a aumentar, pois a empresa tem que adaptá-lo às exigências do mercado ao qual se destina. Outro 
benefício a ser citado é a redução da carga tributária, pois as empresas que exportam podem utilizar 
incentivos fiscais.  
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Assim, pode-se afirmar que quando uma empresa passa a exportar, obtém melhoras 
significativas tanto dentro da empresa (novos padrões gerenciais, novas tecnologias, novas formas de 
gestão, qualificação da mão de obra, agregação de valor à marca) quanto fora (melhoria da imagem: 
frente a clientes, fornecedores e concorrentes). 

Porém, vale salientar que o maior objetivo de exportar é o de conseguir divisas, sobretudo para 
pagar as importações e promover o desenvolvimento econômico do país exportador. 

 
 

5.  ANÁLISE DO POTENCIAL EXPORTADOR DAS EMPRESAS 

   
  A entrevista foi realizada com três empresas pertencentes ao segmento da fruticultura do Rio 

Grande do Norte, que comercializam no mercado doméstico produtos como o doce de frutas, coco e 
mamão.  A seguir, será avaliada a capacidade exportadora dessas três empresas. 

  A empresa que comercializa doce de frutas localiza-se na Zona Norte de Natal/RN e atua no 
mercado há vinte e cinco anos, contando hoje com cerca de sessenta e um funcionários. 

  Empresa do ramo alimentício, mais precisamente do segmento de doces, a Organização tem 
como principais insumos para sua produção a goiaba e a banana, dentre outros. Durante esses 25 anos, a 
Empresa criou novos produtos e os colocou no mercado, estudando a concorrência e conquistando o 
mercado consumidor potiguar. 

  Desta forma, devido ao bom resultado alcançado no mercado interno, a empresa vê seu 
potencial para exportar, porém acredita que investimentos em maquinário e reformas na empresa serão 
necessários para atender os compradores internacionais com a mesma qualidade do mercado interno. 

  A Empresa de Coco, outra empresa trabalhada, comercializa no mercado interno água de coco 
e cocada. O empresário demonstrou interesse em comercializar ainda no mercado interno o doce e a 
fibra de coco. 

  A empresa conta hoje com quarenta funcionários e está no mercado há seis anos. O empresário 
acredita na sua capacidade exportadora, identificando Portugal como principal mercado para a água de 
coco.  

  A empresa de coco apresenta uma boa perspectiva ambiental, com sua produção adaptada para 
não deixar resíduos no meio ambiente. Esse fato confere à empresa um grande diferencial em um 
mercado que valoriza a sustentabilidade ambiental. 

  Os sócios da fazenda de mamão estão no mercado há apenas dois anos, mas com a ajuda de 
doze funcionários, já garantem resultados significativos para economia potiguar. 

  O empresário da fazenda de mamão já realizou exportações de forma indireta, encaminhando 
sua produção a uma empresa que destina o mamão para países da Europa e América Latina, o que 
comprova o potencial exportador da empresa. 

  Atualmente, o novo desafio que pretende alcançar é o de realizar exportações de forma direta. 
Para isso, investir na busca por Certificações e outras características que garantam competitividade do 
produto no mercado externo são essenciais. 

 
 
6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
  
 Os resultados deste estudo constituem-se em um importante instrumento para inserir no 
mercado externo produtos da fruticultura potiguar, visando assim encontrar saídas para superar os 
desafios enfrentados e aumentar a pauta de produtos exportados pelo estado, garantindo a promoção 
do estado no mercado internacional e maiores oportunidades para o profissional de comércio exterior.  
 O Rio Grande do Norte possui uma diversidade de produtos, de vários segmentos, capazes de 
atender a diferentes mercados importadores e de concorrer com produtores de várias regiões do 
mundo. Porém, conforme foi visto, nem todo esse potencial é devidamente aproveitado. Assim, 
buscando atingir melhores resultados, o mapeamento de produtos potiguares com potencial para 
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exportar foram focados no cluster da fruticultura, por esse segmento ter representado, em 2007, 47% 
da pauta de exportação do estado. 
 Assim, produtos como o coco, o mamão e o doce de frutas foram identificados como 
potencialmente aptos a serem exportados, devido o destaque das empresas que os comercializam no 
mercado interno. 
 A viabilidade econômica da exportação desses produtos também foi analisada, identificando 
mercados como Portugal e Espanha para o coco, México e China para o doce de frutas e Estados 
Unidos para o mamão.  

De forma abrangente, os fatores abordados nessa pesquisa possuem grande relevância para o 
sucesso do processo exportador em um empreendimento, pois além dos resultados obtidos por meio de 
uma vasta revisão bibliográfica, foram também demonstrados os resultados colhidos através de 
entrevistas com empresários que expuseram sua visão diante das dificuldades enfrentadas ao se tentar 
iniciar a primeira exportação.  

Por fim, este trabalho espera abrir novos caminhos para empresas que buscam o sucesso no 
mercado internacional, visando propor alternativas que possam amenizar as dificuldades sofridas por 
empresários do ramo e aumentar, a longo prazo, o número de empresas exportadoras no estado, visto 
as imensas oportunidades de criação de novos negócios que o Rio Grande do Norte oferece, seja pela 
sua favorável localização geográfica, que reduz os custos logísticos ou pela sua diversidade climática, 
que permite o cultivo de diferentes produtos, garantindo desta forma maiores oportunidades ao 
profissional de Comércio Exterior. 
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RESUMO 
 

Dado o crescimento da economia do estado do Rio Grande do Norte nos últimos anos, diversas 
foram as empresas que ultrapassaram os limites territoriais do país, passando a comercializar 
também com outros países/continentes e trazendo assim grandes benefícios para o estado. 
Entretanto, ainda são muitas as empresas com potencial para exportar, mas graças a diversos 
fatores ainda não o fazem. Desta forma, o presente estudo buscou traçar estratégias para inserção 
no mercado externo de produtos pertencentes ao cluster da fruticultura como o coco, mamão e 
doces de frutas, visando assim encontrar saídas para superar os desafios enfrentados por essas 
empresas e aumentar a pauta de produtos exportados pelo estado, garantindo a promoção do RN 
no mercado internacional e maiores oportunidades para o profissional de comércio exterior. Para 
que o trabalho possa cumprir o que se propõe, realizou-se uma pesquisa do tipo exploratório-
descritiva, com pesquisas bibliográfica e de campo, além da utilização de questionários 
direcionadas a empresários potiguares, representantes das empresas trabalhadas. O estudo 
concluiu que motivos como ausência de uma produção capaz de atender aos consumidores 
internos e externos; a não adequação aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado 
internacional e a falta de apoio dos Órgãos Fomentadores e Governamentais são considerados os 
principais entraves à internacionalização dessas empresas. Modificações na embalagem dos 
produtos foram sugeridas e Políticas Públicas de incentivo às exportações também foram 
compreendidas, visando divulgar os benefícios que uma aliança entre empresas e estado permite 
para ambos. Acredita-se que tais ações, somadas a continuidade do trabalho ambiental realizado 
em muitas dessas empresas, serão primordiais para trazer bons resultados para o tripé Empresa, 
estado do Rio Grande do Norte e profissionais de comércio exterior.  
 
 
Palavras–chave: Potencial exportador ocioso. Fruticultura. Mercado internacional. Profissional 
de comércio exterior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 Segundo a Teoria da Vantagem Absoluta de Adam Smith1, cada país pode produzir 
determinada mercadoria com custos menores que outros. Conseqüentemente, esse país se 
beneficiará se exportar essa mercadoria e importar outras, proporcionando aos países vantagens 
recíprocas. 

Essas vantagens que beneficiam ambos os países são favorecidas pela globalização, em 
que diversas nações compartilham necessidades semelhantes. Nesse âmbito, as relações 
comerciais internacionais permitiram que alguns países passassem a fornecer produtos que 
atendem a demanda imposta por outros, garantindo desta forma o intercâmbio entre diferentes 
culturas. 

Porém, diante da competitividade do mercado global, algumas atitudes precisaram ser 
tomadas. Em busca de vantagens competitivas no mercado externo, inúmeros países passaram a 
direcionar suas estratégias para setores com potencial para aumentar o valor agregado das suas 
mercadorias, visando assim aumentar a quantidade e qualidade dos produtos exportados. 
 Na atualidade, o micro, pequeno ou médio empresário também está interessado nessa 
atividade, pois segundo MINERVINI (2005), “exportar deixou ser tema das grandes empresas, 
não estando ligado às dimensões estruturais dessas”.  
 De acordo com estudos realizados pela SECEX em 2005, a análise das exportações 
brasileiras por porte de empresa mostra que dos 19.992 estabelecimentos que exportaram em 
2005, 45,8%, correspondendo a 9.150 empresas, referem-se à micro e pequenas empresas. 
 Segundo dados da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, se comparados os 
primeiros bimestres de 2007 e 2008, o RN sofreu um aumento de 8,5% em suas exportações. 
Porém, apesar dos bons resultados obtidos até fevereiro, as exportações de março de 2008 foram 
23,9% menores que as de março de 2007. Durante o 1º quadrimestre de 2008, as exportações no 
estado durante reduziram 4,3%, comparados ao mesmo período do ano anterior, fixando a marca 
de 115,9 milhões de dólares em 2008, contra 121,1 milhões de dólares em 2007. 
 Esses números podem ser justificados por uma série de atores como a situação cambial2; a 
demorada greve dos fiscais aduaneiros e as constantes chuvas que marcaram os meses de março e 
abril, atingindo as áreas produtivas do Vale do Assu, principal pólo fruticultor e carro chefe das 
exportações no estado. 
 Esse fato mudou durante alguns meses uma realidade até então comemorada pelos 
exportadores, que se beneficiavam das riquezas naturais do estado do Rio Grande do Norte e 
contribuíam de forma significativa para a existência de uma grande diversidade de potencial 
produtivo gerador de oportunidades de negócios no mercado internacional.  
 Até o ano de 2007, o estado do RN tinha crescido a taxas maiores que o restante do 
Nordeste e do Brasil. Segundo dados do Governo do Estado, entre 1999 e 2004, o RN cresceu a 
ritmo de 5% ao ano puxado pela Região de Mossoró, que cresceu a uma taxa de 9,1% ao ano em 
                                                 
1 Adam Smith, através da publicação da obra Riqueza das Nações (1776) propõe a Teoria da Vantagem Absoluta, 
que parte da idéia que cada país deve se concentrar na produção de mercadorias e produtos que lhes são mais 
vantajosos em termos de custos e condições de produção isto é, tirando proveito dos recursos naturais, condições de 
clima, qualificação dos trabalhadores, bem como pela localização privilegiada, concentrando em produzir aquilo para 
os quais apresenta maiores vantagens.  
2 Em abril de 2008, o dólar atingiu o seu menor valor em nove anos, chegando a R$1,664 e afetando diretamente as 
exportações. 
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função do petróleo. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Estadual do 
Desenvolvimento Econômico, o estado fechou o trimestre de 2007 com US$ 96,3 milhões em 
vendas externas. O crescimento apontado, em comparação ao ano anterior, foi de 17%, superando 
a média nacional (15,4%) e bem acima a da região Nordeste (12,8%) em 2007.   

Para Souza (2005), tal crescimento pode ser justificado por diversos fatores, entre eles a 
grande diversidade morfo-climática do estado, que permite a cultura de produtos bastante 
diversificados; os incentivos governamentais e a localização geográfica privilegiada dentro da 
visão econômica, garantindo ao estado uma posição central entre Europa, América do Norte e 
África. Além disso, o RN está praticamente no meio do Brasil, num ponto quase eqüidistante 
entre o Norte e o Sudeste do país. Essa privilegiada localização geográfica facilita as negociações 
internacionais e uma maior integração com outros estados do Brasil.  

Porém, não somente de bons resultados vive a economia exportadora potiguar e brasileira. 
Um estudo realizado pelo IPEA (2007) revelou que o número de exportadores brasileiros poderia 
crescer 27%. O estudo mostra que existe potencialmente um grande horizonte a ser explorado, 
seja pela capacidade produtiva que ainda desconhece o mercado externo, seja pela atratividade 
que o comércio internacional provoca. 

Aliado a esse potencial exportador ocioso, existem políticas públicas de âmbito regional e 
nacional capazes de facilitar a iniciativa exportadora de empresários que estão iniciando no ramo, 
garantindo os mais diversos benefícios para a empresa e o Estado. Nesse contexto, o Governo 
Federal vem implementando diversas medidas para a melhoria do desempenho e diversificação 
das exportações, visando a inserção competitiva das pequenas e médias empresas no comércio 
internacional. 
 

2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
O presente estudo define estratégias necessárias para facilitar a inserção no mercado 

internacional de empresas com potencial para exportar, analisando as dificuldades por elas 
enfrentadas e divulgando políticas públicas de incentivo à exportação e os benefícios que pode 
trazer a aliança entre potencial exportador ocioso e essas políticas públicas. 

Para isso, elaborou-se um questionário que foi respondido por empresas do estado 
inseridas no Projeto Primeira Exportação e com capacidade exportadora ociosa, visando conhecer 
os fatores que impedem a prospecção de seus produtos no mercado internacional, para assim 
propor ações capazes de permitir a inserção efetiva desses produtos no exterior. 
 Programas e Políticas Públicas voltadas para empresas fruticultoras foram compreendidas 
com o objetivo de tentar mensurar os incentivos governamentais de apoio à exportação e avaliar a 
sua utilidade perante as empresas do estado. 
 Com isso, o presente estudo espera promover, a longo prazo, a inserção desse potencial 
exportador ocioso no mercado internacional, garantindo mais empregos aos potiguares, maior 
valorização do profissional de comércio exterior e melhorando a imagem do estado no exterior. 
 A seguir, será demonstrado a seguir o resultado de dados coletados através de entrevistas 
realizadas junto a 03 (três) empresas participantes do Projeto Primeira Exportação com ajuda de 
um questionário que visa avaliar o potencial exportador dessas empresas, as políticas públicas de 
incentivo à exportação utilizadas, os entraves que justifiquem a falta de uma iniciativa 
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exportadora, as adequações a serem feitas no produto para atender com sucesso o mercado 
externo e a forma como a questão ambiental é trabalhada dentro das organizações em estudo. 
 
 

2.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE EXPORTADORA DA EMPRESAS 
  
  

  A entrevista foi realizada com três empresas pertencentes ao segmento da fruticultura do 
Rio Grande do Norte, que comercializam no mercado doméstico produtos como o doce de frutas, 
coco e mamão.  A seguir, será avaliada a capacidade exportadora dessas três empresas. 

  A empresa que comercializa doce de frutas localiza-se na Zona Norte de Natal/RN e atua 
no mercado há vinte e cinco anos, contando hoje com cerca de sessenta e um funcionários. 

  Empresa do ramo alimentício, mais precisamente do segmento de doces, a Organização 
tem como principais insumos para sua produção a goiaba e a banana, dentre outros. Durante esses 
25 anos, a Empresa criou novos produtos e os colocou no mercado, estudando a concorrência e 
conquistando o mercado consumidor potiguar. 

  Desta forma, devido ao bom resultado alcançado no mercado interno, a empresa vê seu 
potencial para exportar, porém acredita que investimentos em maquinário e reformas na empresa 
serão necessários para atender os compradores internacionais com a mesma qualidade do 
mercado interno. 

  A Empresa de Coco, outra empresa trabalhada, comercializa no mercado interno água de 
coco e cocada. O empresário demonstrou interesse em comercializar ainda no mercado interno o 
doce e a fibra de coco. 

  A empresa conta hoje com quarenta funcionários e está no mercado há seis anos. O 
empresário acredita na sua capacidade exportadora, identificando Portugal como principal mercado 
para a água de coco.  

  A empresa de coco apresenta uma boa perspectiva ambiental, com sua produção adaptada 
para não deixar resíduos no meio ambiente. Esse fato confere à empresa um grande diferencial em 
um mercado que valoriza a sustentabilidade ambiental. 

  Os sócios da fazenda de mamão estão no mercado há apenas dois anos, mas com a ajuda 
de doze funcionários, já garantem resultados significativos para economia potiguar. 

  O empresário da fazenda de mamão já realizou exportações de forma indireta, 
encaminhando sua produção a uma empresa que destina o mamão para países da Europa e América 
Latina, o que comprova o potencial exportador da empresa. 

  Atualmente, o novo desafio que pretende alcançar é o de realizar exportações de forma 
direta. Para isso, investir na busca por Certificações e outras características que garantam 
competitividade do produto no mercado externo são essenciais. 

 
 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO ÀS EXPORTAÇÕES 
 
 

  Em relação às Políticas Públicas, buscou-se identificar, dentre o cenário dos Incentivos 
Governamentais às exportações, as principais políticas públicas de âmbito regional e nacional 
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capazes de facilitar a iniciativa exportadora de empresários que estão iniciando no ramo, 
garantindo os mais diversos benefícios para a Empresa e para o Estado. 

 Dentre as políticas públicas existentes, foram avaliadas seis: Projeto de Desenvolvimento 
da Fruticultura, Projeto Setorial Integrado de Promoção às Exportações de Polpas e Sucos 
Tropicais do Rio Grande do Norte, Projeto Primeira Exportação, APEX, PROEX e PROGEX. 
 Entretanto, apenas de duas participam os empresários entrevistados: o Projeto Primeira 
Exportação, parceria do MDIC com o SEBRAE, e o PROGEX, Programa de Apoio Tecnológico 
à Exportação, demonstradas em forma de gráfico a seguir. 
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Gráfico 2 – Principais Políticas Públicas de Incentivo à Exportação utilizadas pelas empresas em estudo 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2008 

 
 Tal resultado demonstra a falta de conhecimento, por parte dos empresários, de políticas 
públicas de âmbito regional e nacional capazes de facilitar a inserção de suas empresas no 
mercado externo.  
 Os números comprovam também a falta de iniciativa governamental em divulgar 
Programas e Projetos que facilitariam o sucesso no mercado externo de empresas que já se 
destacam há anos no mercado interno, impedindo assim que Empresa e Estado usufruam dos 
mais diversos benefícios.  
 
 

2.3 OS PRINCIPAIS ENTRAVES À INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS DO RN 
 
 
 Visando encontrar fatores que justifiquem, na opinião do empresário, a falta de uma 
iniciativa exportadora, fatores como a falta de conhecimento dos benefícios da exportação, a 
elevada burocracia brasileira, ausência de uma produção capaz de atender aos consumidores 
internos e externos, falta de conhecimento de políticas públicas de incentivo à exportação, falta 
de apoio dos Órgãos Fomentadores e Governamentais, a não adequação aos padrões de qualidade 
exigidos pelo mercado internacional e a falta de conhecimento de compradores internacionais 
para o produto foram avaliados pelos empresários entrevistados, de modo a mensurar a 
importância de cada um desses fatores no ambiente interno de cada uma dessas Organizações. 
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2.3.1 Os Entraves às Exportações 
- Falta de conhecimento dos benefícios da exportação 
 
 Os benefícios de uma prática exportadora são indiscutíveis, mas ainda são muitas as 
empresas que não conseguem visualizar os pontos positivos de uma exportação. Quando uma 
empresa começa a exportar, sua produção aumenta numérica e qualitativamente. Isso ocorre 
devido a redução da capacidade ociosa existente, causada muitas vezes pela questão da 
sazonalidade, que para muitos produtos concentra em um certo período de tempo as maiores 
vendas das empresas. 
 Assim, atendendo a diversos mercados durante todo o ano, ocorre o aumento da produção 
e também da capacidade de negociação para a compra de matéria-prima. Com isso, o custo da 
fabricação das mercadorias tende a diminuir, tornando-as mais competitivas e aumentando a 
margem de lucro da empresa. 
 
- Elevada burocracia brasileira 
 
 Segundo o Banco Mundial, o Brasil poderia incrementar imediatamente suas exportações 
em US$ 530 milhões por ano apenas com a redução da burocracia e melhoria dos serviços de 
comércio exterior. Estima-se também que o comércio mundial aumentaria em US$ 83 bilhões 
caso fossem simplificadas as leis para exportadores e importadores. Os maiores ganhos, porém, 
viriam de uma reforma na infra-estrutura no setor de serviços relacionados a comércio exterior: 
US$ 154 bilhões. 
 Para Chade (2007), os números deixam claro que a América Latina seria uma das regiões 
que mais se beneficiaria de medidas como essas, com uma alta de 20% em suas exportações se 
uma ampla reforma fosse adotada nos sistemas de comércio. Apenas com o fim da burocracia, as 
vendas aumentariam 1%, além de outros 7% com a melhora dos portos. O fato de que, 
atualmente, uma mera consulta formal de uma empresa ante a ReceitaFederal para saber como 
classificar seu produto pode levar um ano, apenas ratifica a forma como a burocracia brasileira 
interfere de forma negativa nas exportações. 
 
- Ausência de uma produção capaz de atender aos consumidores internos e externos 
 
 A conquista de novos mercados implica mais vendas e, por conseqüência, o aumento da 
produção, sendo preciso levar em consideração que o mercado internacional exige credibilidade 
de seu fornecedor. Assim, para Forner (2004, p. 18) “é fundamental que a empresa tenha 
segurança a respeito da sua capacidade de produção, definindo bem o percentual da produção que 
será destinada aos mercados doméstico e externo, pois nenhum motivo servirá de justificativa 
para descumprir compromissos internacionais.” 
 Porém, muitas são as empresas que apresentam um sub-aproveitamento da sua capacidade 
produtiva, sendo necessárias reformas em seu ambiente interno quando o objetivo é atender, com 
a mesma qualidade, os mercados interno e externo. 
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- Falta de conhecimento de políticas públicas de incentivo à exportação 
 
 Segundo Pianto e Chang (2007), um levantamento das estratégias nacionais de exportação 
e das políticas já existentes no Brasil mostrou que não faltam programas de apoio à exportação no 
Brasil. Entretanto, isso não quis dizer que os programas são bem focados e administrados. 
 Tendo em vista as constantes mudanças nas exigências da economia globalizada quanto 
ao preço, a qualidade e a entrega de produtos e serviços, os países, como Brasil, devem reavaliar 
continuamente suas políticas de promoção à exportação para se ajustarem ao mercado.  
 
- Não adequação aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado internacional 
 
 No tocante a exportação, muitas são as exigências dos compradores internacionais quanto 
à qualidade do produto a ser comercializado, que variam de acordo com o país exportado, pois os 
produtos não estão harmonizados. A seguir, segue o Quadro 4, com algumas exigências dos 
principais países importadores de frutas potiguares.  

PRODUTO EXIGÊNCIAS 
MELÃO Mercado Europeu 

Frutas livres de marcas ou manchas na casca 
Coloração uniforme de acordo com a variedade 
Brix3 superior a 10 
Caixa de papelão padronizada 
Variedades 
 
América do Norte 
Embalado em caixa de papelão com 10kg e toda movimentação das caixas paletizadas 
 

MAMÃO Mercado Europeu 
Coloração verde a ¼ amarelada em alguns mercados 
Frutos limpos 
Variedade: Tipo papaya e formosa 
Frutos até 400 gramas 
Formato uniforme 
 
 Estados Unidos 
Polpa amarelada 
Variedade: Tipo papaya 

BANANA Mercado Europeu 
Coloração verde intenso sem manchas  
Caixa de papelão padronizada para 20kg. Líquidos 
Variedade do Grupo  Cavendish 
Gran Aille 

PRODUTO EXIGÊNCIAS 
MELANCIA Mercado Europeu 

Frutas livres de marca ou manchas na casca 
Coloração uniforme de acordo com a variedade 
Brix superior a 10 
Caixa de papelão padronizada para 10kg. Líquidos 

Quadro 4 - Fruticultura Irrigada: Exigências dos Importadores 
Fonte: SAPE, 2005 

                                                 
3 Segundo Morais (2006), o Brix é medido por meio de um refratômetro e indica o grau de doçura da fruta. 
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 Conforme pôde ser visualizado no Quadro 4, o padrão de qualidade exigido no mercado 

internacional é bem superior ao do mercado interno, sendo necessárias adequações no produto. 

 

- Falta de apoio dos Órgãos Fomentadores e Governamentais 

 

 Neste novo contexto mais competitivo, a Empresa está obrigada a ampliar os seus 

horizontes empresariais para além do seu território nacional, o que conduz a uma necessária 

articulação entre as empresas e os Estados através dos Órgãos Fomentadores e Governamentais. 

 Para facilitar o acesso a mercados internacionais, o exportador pode recorrer às 

instituições que estimulam e garantem o apoio aos interessados. Estes intervenientes e 

instituições de apoio disponibilizam informações, procedimentos e oportunidades de negócios. 

 Porém, mesmo com o grande número de Órgãos existentes, ainda são restritas as ações 

capazes de incentivar a entrada dessas empresas no mercado internacional. 

  

- Falta de conhecimento de compradores internacionais para o produto 

 

 Devido às especificidades de cada produto, conhecer o potencial importador de uma 

mercadoria é, atualmente, uma tarefa cada vez mais difícil. Assim, graças aos limitados 

conhecimentos sobre o mercado internacional por parte dos empresários, este fator atua como um 

entrave às exportações. 

 A figura 1 a seguir demonstra os principais mercados-alvo das exportações potiguares. 

Conforme pode ser observado, a Europa atua como principal mercado importador das frutas 

potiguares. 
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Figura 1 – Principais destinos das exportações potiguares 
Fonte: SEDEC, 2006 

 

2.3.2 Apresentação dos Resultados Obtidos                                    
 

O Rio Grande do Norte possui uma diversidade de produtos, de vários segmentos, capazes 

de atender a diferentes mercados importadores e de concorrer com produtores de várias regiões 

do mundo. Porém, nem todo esse potencial é devidamente aproveitado, reduzindo a entrada de 

divisas no país, o equilíbrio da balança comercial e a oferta de empregos para os profissionais de 

comércio exterior. 

Assim, com a ajuda de um questionário semi-estruturado, buscou-se identificar, 

juntamente com os empresários do estado, os principais entraves que justifiquem a falta de uma 

iniciativa exportadora. O resultado da análise deste item no questionário está demonstrado no 

gráfico 3, que indica os principais motivos que fazem com que empresas já estabilizadas no 

mercado interno não destinem sua produção ao mercado externo. 
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Gráfico 3 – Principais Entraves às Exportações na opinião das empresas em estudo 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2008 

 

Entre os itens analisados no gráfico 3, três tiverem um maior destaque: Ausência de uma 

produção capaz de atender aos consumidores internos e externos;  Não adequação aos padrões de 

qualidade exigidos pelo mercado internacional e Falta de apoio dos Órgãos Fomentadores e 

Governamentais. 

É importante destacar que o item “Falta de conhecimento dos Benefícios da Exportação” 

não foi escolhido como justificativa por nenhum dos entrevistados, o que indica a expressiva 

divulgação dos benefícios da exportação no meio empresarial. 
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2.4 ADEQUANDO O PRODUTO AO MERCADO INTERNACIONAL 
 
 
 Com a abertura da economia, as empresas nacionais passaram por fortes mudanças para 

enfrentar a concorrência internacional. Neste contexto, Porter (2005:1-2) assume que:  

 
(...) as organizações não podem mais ver o mercado interno e as esferas 
internacionais como separadas e diferentes, mas devem ver o todo – como  conceber 
e implementar estratégias globais para competir globalmente. Muito do que as 
empresas aprenderam acerca de competição internacional deve ser reaprendido em 
função das rápidas alterações do  meio ambiente. 
 

 

 Assim, como forma de alcançar com maior competitividade o mercado internacional, 

constantes mudanças devem ser feitas no produto. Neste ponto, as modificações na embalagem 

dos produtos a serem exportados terão um destaque maior por servir tanto para a apresentação do 

produto como para seu transporte. 

 Em se tratando de comercialização internacional, as funções de proteger o produto e 

facilitar a movimentação são ainda importantes, sobretudo devido às severas exigência 

internacionais.  

 A embalagem usual para as vendas no mercado interno pode ser inadequada nas vendas 

ao mercado externo, pois as condições de transporte e manuseio, tanto no embarque como no 

desembarque, apresentam maiores riscos de perdas e danos. Sobre o tema, Moura e Banzato 

(apud MORAIS, 2006:22) enfatizam que: 

 
O Brasil perde entre 10% e 15% de sua receita de exportação devido a embalagens 
deficientes. A principal causa desse prejuízo é a falta de consciência empresarial. 
Salvo raras exceções, os empresários vêem a embalagem como um mal necessário, 
apenas como um custo. Na verdade, ela é um instrumento de promoção das 
exportações e de conquista de mercados. 
 
 

 A escolha da embalagem adequada deve considerar deve considerar os seguintes 

elementos: o meio de transporte a ser utilizado, a forma de transporte e o peso dos materiais 

utilizados no empacotamento. 

 Para a Empresa de coco, modificações na embalagem, garantindo maior tempo de vida 

útil ao produto serão essenciais para garantir a outros países a mesma qualidade da água de coco 

vendida no mercado interno. 
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 Na ótica do empresário da Empresa de doces, para seu produto chegue aos consumidores 

internacionais com qualidade é preciso investir não só na embalagem do produto, mas também 

em maquinário. Assim, reformas na empresa serão necessárias para atender os compradores 

internacionais com a mesma qualidade do mercado interno.  

 Para o futuro exportador de mamão, a embalagem responsável pela armazenagem do seu 

produto deve garantir segurança, impedindo que a fruta adquira arranhões durante o caminho, 

visto o elevado grau de exigência do mercado internacional. 
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2.5 A QUESTÃO AMBIENTAL COMO REALIDADE DAS EMPRESAS NORTE-
RIOGRANDENSES 
 
 
 Para o empresário da Empresa de doces, a questão ambiental deixou de ser alternativa e se 

tornou obrigatória e um pré-requisito nos negócios internacionais. Assim, visando garantir 

competitividade no mercado internacional, a empresa conta com a ajuda de uma química 

responsável por todas as análises pertinentes, garantindo a qualidade dos produtos e a busca por 

todas as qualificações necessárias para atender com qualidade o exigente mercado internacional. 

 A Empresa de coco, por sua vez, apresenta atualmente um ótimo desempenho ambiental, 

aproveitando integralmente toda a sua matéria-prima e possuindo certificações como a de Boas 

Práticas de Fabricação (BPF4), além de ter um programa de reciclagem da casca do coco verde 

que permite que esse resíduo não seja depositado no meio ambiente. A empresa apresenta 

também um grande projeto de desenvolvimento sustentável, em que visa aproveitar 100% o 

produto, exportando a água de coco, produzindo doce a partir da sua parte sólida e permitindo 

que sua casca sirva de matéria-prima para a produção de fibras vegetais, que podem ser usadas na 

fabricação de estofados de automóveis, vasos de xaxim e coberturas para a proteção do solo. 

 A fazenda de mamão conhece as exigências fitossanitárias do mercado externo para o seu 

produto, o mamão, e entende a importância de se investir na questão ambiental dentro da empresa 

para ganhar mais competitividade nas negociações externas. Apesar de ainda não apresentar 

nenhum programa de qualidade ambiental, demonstra interesse em investir em Certificações e 

acredita que a inserção de um programa de sustentabilidade, desde que bem planejado, não 

apresenta dificuldades de desenvolvimento. 

 Através do conteúdo exposto anteriormente, depreende-se que seria aconselhável às 

Organizações buscar modificações em suas empresas de forma a conseguir as indicações 

proferidas por Órgãos responsáveis pelos selos internacionais. Assim, além de se implementar 

um procedimento sustentável, ganharia-se maior competitividade no cenário internacional. 

 Para se justificarem, as ações empreendedoras deverão levar em conta não só a 

oportunidade empresarial em si, mas também se ela se sustentará a médio e longo prazos sob os 

                                                 
4 O BPF é composto por um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos, abrangendo desde 
as matérias-primas até o produto final. O principal objetivo do programa é garantir a integridade do alimento e a 
saúde do consumidor, garantindo a regulamentação do padrão de higiene de seus produtos. 
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pontos de vista ambiental, econômico e social. Assim, há uma necessidade de aperfeiçoamento 

do modelo de gestão dos produtos exportados, priorizando-se estratégias que agreguem valor com 

vistas a produção de uma mercadoria sustentável que garantirá, graças a esse diferencial, maior 

credibilidade nas negociações internacionais frente ao comércio mundial. 

 Para que o desenvolvimento sustentável esteja presente no âmbito empresarial, torna-se 

necessário a integração da esfera econômica, social e ambiental em qualquer processo de tomada 

de decisões, tanto a curto quanto a longo prazo. Entretanto, as empresas do estado sofrem 

diversas dificuldades no tocante a esse assunto.  

 Para elas, as dificuldades de se implementar o desenvolvimento sustentável no ambiente 

empresarial consiste no fato de que praticamente não há apoio do setor público para o 

desenvolvimento sustentável. Falta também orientação e incentivos não apenas para cumprir com 

a legislação, mas também para realizar ações que vão além do previsto na lei, e que realmente 

levem ao desenvolvimento sustentável. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 
 
 Os resultados deste estudo constituem-se em um importante instrumento para inserir no 

mercado externo produtos da fruticultura potiguar, visando assim encontrar saídas para superar os 

desafios enfrentados e aumentar a pauta de produtos exportados pelo estado, garantindo a 

promoção do estado no mercado internacional e maiores oportunidades para o profissional de 

comércio exterior.  

 O Rio Grande do Norte possui uma diversidade de produtos, de vários segmentos, capazes 

de atender a diferentes mercados importadores e de concorrer com produtores de várias regiões 

do mundo. Porém, conforme foi visto, nem todo esse potencial é devidamente aproveitado. 

Assim, buscando atingir melhores resultados, o mapeamento de produtos potiguares com 

potencial para exportar foram focados no cluster da fruticultura, por esse segmento ter 

representado, em 2007, 47% da pauta de exportação do estado. 

 Assim, produtos como o coco, o mamão e o doce de frutas foram identificados como 

potencialmente aptos a serem exportados, devido o destaque das empresas que os comercializam 

no mercado interno. 

 A viabilidade econômica da exportação desses produtos também foi analisada, 

identificando mercados como Portugal e Espanha para o coco, México e China para o doce de 

frutas e Estados Unidos para o mamão.  

 Em busca de maiores benefícios para a comercialização desses produtos no mercado 

externo, políticas públicas de âmbito regional e nacional foram compreendidas, buscando 

demonstrar a forma como se adequam aos produtos escolhidos e garantindo, assim importantes 

benefícios dessa aliança entre Empresa e Estado.  

 Nesse contexto, o Governo Federal vem implementando diversas medidas para a melhoria 

do desempenho e diversificação das exportações, visando a inserção competitiva das pequenas e 

médias empresas no comércio internacional através de Programas como a APEX, PROEX, 

PROGEX e Primeira Exportação, dos quais apenas os dois últimos são utilizados pelas empresas 

em estudo, demonstrando que existe a necessidade de uma maior divulgação desses Programas  

no meio empresarial. 

Para o empresário potencialmente apto a exportar, notou-se um amplo conhecimentos dos 

benefícios da exportação, bem como os pequenos gargalos que impedem uma iniciativa 
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exportadora, tais como: a ausência de uma produção capaz de atender aos consumidores internos 

e externos; a não adequação aos padrões de qualidade exigidos pelo mercado internacional e a 

falta de apoio dos Órgãos Fomentadores e Governamentais, o que demonstra que a presença de 

um profissional de Comércio Exterior nestas Organizações é imprescindível para que sejam 

encontradas soluções a esses e outros entraves, permitindo o sucesso da entrada e permanência 

dessas empresas no mercado internacional.  

De forma abrangente, os fatores abordados nessa pesquisa possuem grande relevância 

para o sucesso do processo exportador em um empreendimento, pois além dos resultados obtidos 

por meio de uma vasta revisão bibliográfica, foram também demonstrados os resultados colhidos 

através de entrevistas com empresários que expuseram sua visão diante das dificuldades 

enfrentadas ao se tentar iniciar a primeira exportação.  

Por fim, este trabalho espera abrir novos caminhos para empresas que buscam o sucesso 

no mercado internacional, visando propor alternativas que possam amenizar as dificuldades 

sofridas por empresários do ramo e aumentar, a longo prazo, o número de empresas exportadoras 

no estado, visto as imensas oportunidades de criação de novos negócios que o Rio Grande do 

Norte oferece, seja pela sua favorável localização geográfica, que reduz os custos logísticos ou 

pela sua diversidade climática, que permite o cultivo de diferentes produtos, garantindo desta 

forma maiores oportunidades ao profissional de Comércio Exterior. 
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RESUMO 
O artigo teve como metodologia um estudo exploratório investigativo por meio de uma pesquisa 
bibliográfica atrelada a um estudo de caso. O seu objetivo é analisar as vantagens e desvantagens 
da certificação de qualidade ISO 9001 numa empresa petrolífera no Setor de Informática. Para 
isso, foi realizada uma entrevista com o Senhor Adaías Silvino da Silva, cujo cargo ocupado na 
empresa é técnico de informática e atua na área de gestão da qualidade. O entrevistado relata 
todo o processo de implantação do sistema de qualidade no Setor de Tecnologia da Informação e 
suas compensações, bem como os custos que a certificação trouxe para sua empresa. A temática 
qualidade ganhou bastante expressividade nos últimos tempos, advindo do aumento da 
concorrência e do alto padrão de exigência no mercado. Sendo assim, a certificação de qualidade 
ISO 9000 significa submissão ao desejo do cliente, além de destaque em relação aos 
concorrentes e melhoria em todos os níveis produtivos. As empresas que possuem essa 
certificação possuem muitos benefícios, tais como: ganho de status e confiabilidade diante do 
mercado, avançando assim no entrave concorrencial. Portanto, foi importantíssimo analisar a 
aplicabilidade destas normas numa empresa.  

 
PALAVRAS-CHAVE: certificação, qualidade, informática.  
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CERTIFICAÇÃO ISO 9001 NUMA EMPRESA PETROLÍFERA NO SETOR DE 

INFORMÁTICA – UM DIFERENCIAL NO MERCADO 
 

 
1.0 INTRODUÇÃO 

O termo qualidade tem sido cada vez mais discutido em todos os meios de comunicação, 
nas empresas e até pelas pessoas comuns em nosso dia-a-dia. Inicialmente, o termo qualidade era 
empregado apenas para identificar se um produto tinha ou não defeito. Com o tempo ele evoluiu, 
e hoje, qualidade compreende um conjunto de conhecimentos aplicados na fabricação de 
produtos ou na prestação de serviços, desde a compra do insumo, o processo de fabricação e 
execução, logística de entrega, assistência técnica, treinamento dos trabalhadores e a manutenção 
das máquinas. 

No Brasil algumas empresas aplicam os princípios da qualidade há um bom tempo. 
Pode-se citar as montadoras de automóveis, as usinas geradoras de energia elétrica, as 
construtoras, entre outras empresas que vêm utilizando-se dos processos de qualidade para 
melhorar seus produtos e seus serviços ao consumidor final.   No entanto, somente a partir da 
década de 90 é que o governo brasileiro se conscientizou da importância do tema e criou o 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP), com finalidade de melhorar a 
qualidade dos produtos e serviços aqui produzidos, de forma a competir e até superar em 
qualidade os importados. 

 Nos anos 80 a qualidade era restrita aos processos de produção e aos produtos finais, 
acontecendo em poucas empresas e em setores específicos da economia. Já na década de 90, 
transformou-se numa verdadeira revolução gerencial em muitas empresas brasileiras, com o foco 
sendo ampliado para a qualidade da gestão empresarial. Este movimento tornou-se um dos 
impulsionadores ao desenvolvimento econômico nacional no período. Assim, nos anos 90, a 
qualidade ganhou o status de modelo de gestão empresarial, indo além das linhas de produção 
para os processos gerenciais mais amplos. Esse processo foi guinado com a abertura de mercado 
ocorrida no governo Collor, no início dos anos 90, o que ocasionou uma entrada enorme de 
produtos e empresas internacionais no mercado nacional, esse sistema de padronização foi 
adotado a fim de prevenir a quebra das empresas nacionais. 

Atualmente, as empresas vêm introduzindo os chamados Sistemas de Gestão da 
Qualidade. Este Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) representa o conjunto de atividades 
coordenadas para dirigir e controlar uma organização.  

A implantação de um SGQ requer a incorporação de novas técnicas de gestão, dentre as 
quais se destaca a ISO 9000, o sistema da qualidade mais usado no mundo inteiro. 

As normas da série ISO 9000 foram criadas em 1987, para facilitar as relações 
comerciais e melhorar a gestão da qualidade das empresas. Esse processo de criação teve início 
com a II Guerra Mundial, na Inglaterra, produtora de armamentos, notou que muitas das bombas 
produzidas explodiam ou no próprio armazém ou no transporte, a partir dai o governo inglês 
começou a adotar um sistema de padronização da produção, a fim de diminuir os riscos durante o 
processo produtivo. Em 14 anos, a norma sofreu diversas modificações e atualizações, e hoje as 
três normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 se unificaram na ISO 9001:2000. 

O órgão responsável pela distribuição da norma no Brasil é a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).  

A falta de padronização e a ausência do comprometimento com a satisfação do cliente 
vêm denegrindo a imagem da empresa brasileira no mercado externo, dificultando assim 
negociações futuras. A certificação pela norma internacional ISO 9001:2000 tende a resgatar a 
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credibilidade bastante abalada de nossas empresas num mercado cada vez mais competitivo e 
globalizado. 
  A implantação da ISO 9001:2000 garante a melhoria contínua da imagem da empresa 
frente aos seus concorrentes, a simplificação nas relações entre cliente e fornecedor, objetivam 
este estudo. A fim de torná-lo mais claro, iremos nos utilizar de um estudo de caso, realizado no 
setor de informática de uma empresa petrolífera, o qual tentaremos demonstrar os benefícios da 
sua implementação e da sua manutenção. 

 
 

2.0 ORIGEM DA SÉRIE ISO 9000 

 

 “As normas ISO série 9000 são o resultado da evolução de normas que foram instituídas 
originalmente para questões militares, tais como segurança em instalações nucleares e 
confiabilidade de artefatos bélicos. São normas de natureza sistêmicas, bem diferentes de normas 
anteriores que tratavam de questões localizadas.” (pg 126, KOCK). 
 
 A primeira noção de normas para certificação de qualidade surgiu no contexto bélico, 
como foi citado no parágrafo anterior, no entanto, essas normas passaram a ser direcionadas para 
as empresas fornecedoras de materiais e serviços a partir de abril de 1959 nos Estados Unidos 
pelo programa MIL-STD Q-9858 – Quality Program Requirements. Ao perceber que essas 
normas promoviam a eliminação de barreiras técnicas para a comercialização de produtos entre 
os países, simplificavam o processo de certificação de qualidade dos serviços oferecidos pelas 
empresas, o Reino Unido, a Europa e até mesmo o Brasil resolveram adotar as Normas da série 
ISO 9000, visto que, cada respectivo país possui um organismo credenciado internacionalmente 
reconhecido para realizar o processo de certificação. Logo em seguida, temos um quadro que 
mostra a evolução das Normas de Qualidade. 
 
Figura B.1 : Evolução das Normas de Qualidade 
    
 1954 Normas de Qualidade para           Estados Unidos 
 Usinas Nucleares 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      1959   MIL STD Q 9858           Estados Unidos 
 
 
      1979   BSI 5750    Reino Unido 
 
 
      1987   ISO 9000    Europa 
 
 

1990 ABNT NB-9000 
INMETRO NBR-19000  Brasil 

160 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

O surgimento da “Qualidade” e conseqüentemente das normas que certificam esse 
requisito importantíssimo numa empresa, está intimamente relacionado com a alta 
competitividade no mercado, a abertura desses mercados, a livre concorrência, a globalização, 
etc. Esses fatores levam as empresas a procurarem um diferencial diante da competitividade com 
as outras concorrentes, visto que, um bom sistema de qualidade aplicado nos serviços e produtos 
de uma organização pode ser o diferencial gerador da preferência no mercado e lucratividade 
dessa empresa.  

 
“A segunda estratégia genérica é diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela 

empresa, criando algo que seja considerado único ao âmbito de toda a indústria. Os métodos para 
esta diferenciação podem assumir muitas formas: projeto ou imagem da marca , tecnologia, 
peculiaridades, serviços sob encomenda, rede de fornecedores, ou outras dimensões. Deve ser 
ressaltado que a estratégia de diferenciação não permite á empresa ignorar os custos, mas eles 
não são o alvo estratégico primário”. (pg 51-2, PORTER). Podemos inferir que para uma 
empresa ser bem sucedida, ela precisa adotar alguma medida ou processo eficiente que se 
destaque no mercado, por isso muitas empresas optam por seguir as normas da Série ISO 9000, 
na medida em que, a adesão dessa certificação de Qualidade é reconhecida no âmbito nacional e 
internacional. 
 
 

3.0 DEFINIÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DA SÉRIE ISO 9000 
 

 A certificação é um atestado concedido às empresas que atendem rigorosamente as 
exigências e as normas de procedimentos de gestão de qualidade desde o projeto do produto ou 
do serviço até a assistência técnica. No Brasil nós temos a ABNT como o Organismo de 
Certificação de Sistemas de Qualidade no âmbito da SBC (Sistema Brasileiro de Certificação) 
que foi credenciada pelo INMETRO. A ISO 9001 é o sistema de normas mais completo, 
exigente e complexo que as outras ISO da série 9000, visto que, a ISO 9001 prevê 20 exigências 
padronizadas para uma boa gestão de qualidade em termos empresarias que podem variar de 
acordo com o tamanho e ramo de atividade da empresa, dentre elas: 

• Responsabilidade da direção: requer que a política de qualidade seja definida, 
documentada, comunicada, implementada e mantida. Além disto, requer que se designe 
um representante da administração para coordenar e controlar o sistema da qualidade.  

• Sistema da qualidade: deve ser documentado na forma de um manual e implementado 
também.  

• Análise crítica de contratos: os requisitos contratuais devem estar completos e bem 
definidos. A empresa deve assegurar que tenha todos os recursos necessários para 
atender às exigências contratuais.  

• Controle de projeto: todas as atividades referentes à projetos (planejamento, métodos 
para revisão, mudanças, verificações, etc.) devem ser documentadas.  

• Controle de documentos: requer procedimentos para controlar a geração, distribuição, 
mudança e revisão em todos os documentos codificados na empresa.  

• Aquisição: deve-se garantir que as matérias-primas atendam às exigências especificadas. 
Deve haver procedimentos para a avaliação de fornecedores.  
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• Produtos fornecidos pelo cliente: deve-se assegurar que estes produtos sejam 
adequados ao uso.  

• Identificação e rastreabilidade do produto: requer a identificação do produto por item, 
série ou lote durante todos os estágios da produção, entrega e instalação.  

• Controle de processos: requer que todas as fases de processamento de um produto 
sejam controladas (por procedimentos, normas, etc.) e documentadas.  

• Inspeção e ensaios: requer que a matéria-prima seja inspecionada (por procedimentos 
documentados) antes de sua utilização.  

• Equipamentos de inspeção, medição e ensaios: requer procedimentos para a 
calibração/aferição, o controle e a manutenção destes equipamentos.  

• Situação da inspeção e ensaios: deve haver, no produto, algum indicador que 
demonstre por quais inspeções e ensaios ele passou e se foi aprovado ou não.  

• Controle de produto não-conformes: requer procedimentos para assegurar que o 
produto não conforme aos requisitos especificados é impedido de ser utilizado 
inadvertidamente.  

• Ação corretiva: exige a investigação e análise das causas de produtos não-conformes e 
adoção de medidas para prevenir a reincidência destas não-conformidades.  

• Manuseio, armazenamento, embalagem e expedição: requer a existência de 
procedimentos para o manuseio, o armazenamento, a embalagem e a expedição dos 
produtos.  

• Registros da qualidade: devem ser mantidos registros da qualidade ao longo de todo o 
processo de produção. Estes devem ser devidamente arquivados e protegidos contra 
danos e extravios.  

• Auditorias internas da qualidade: deve-se implantar um sistema de avaliação do 
programa da qualidade.  

• Treinamento: devem ser estabelecidos programas de treinamento para manter, atualizar 
e ampliar os conhecimentos e as habilidades dos funcionários.  

• Assistência técnica: requer procedimentos para garantir a assistência à clientes.  

• Técnicas estatísticas: devem ser utilizadas técnicas estatísticas adequadas para verificar 
a aceitabilidade da capacidade do processo e as características do produto.  

 
 
4.0 Empresa em Estudo: Entrevista  
 
Nome: Adaías Silvino da Silva 
Cargo na empresa: Técnico de Informática, atualmente trabalha na área de Gestão 
(especialmente na área de SGI- Sistema Gestão Integrada, que envolve: SGQ- Sistema de Gestão 
da Qualidade; SGA- Sistema de Gestão Ambiental; dá assessoria ao gerente regional da TI. 
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“Ao se identificar uma empresa, identifica-se com a ISO 9001, na forma de atender os requisitos 
estabelecidos, que é a norma de certificação.” 
 
“Pode-se ter uma empresa com um sistema de gestão da qualidade todo ele baseado na ISO 
9001, mas sem certificado. O processo de certificação, ele é um processo para você averiguar se 
aquilo que você disse que ia fazer, está fazendo.” 
 
“A ISO 9000 consiste nos termos e vocabulários, a ISO 9001 são requisitos (essa sim é a norma 
que você vai implantar na sua empresa, já a 9004 é uma norma de diretrizes (se você tiver a 9001 
implantada você utiliza essa norma para melhorar o seu sistema) e a 19.011 é uma norma de 
diretrizes de auditoria, que no caso de auditoria interna – que é quando a própria organização 
quer se auditar - , você pode usá-la ou não, fica ao seu critério. Agora no caso de auditoria 
externa – com uma empresa certificadora – se ele quiser se certificar, obter um selo de qualidade. 
E toda empresa certificadora é obrigada a seguir essa norma (19.011).” 
 
“Boa parte das empresas se certificam pra obter um selo de qualidade na prestação de serviços, 
pois os fornecedores exigem que elas tenham tal requisito.” 
 
“Os principais aspectos fundamentais para uma gestão de qualidade são: buscar os requisitos dos 
clientes antes o de si mesmos, medir a satisfação dos clientes, avaliação de seus fornecedores, 
treinamento de funcionários, preocupação com a questão dos recursos, reuniões de análises 
críticas do próprio sistema.” 
 
 
Partes da entrevista: 
- O que a empresa tem como vantagem e até mesmo como retorno com esse sistema? 
Adaías:  Por parte da empresa , elas se certificam para obter para selo de qualidade por que são 
prestadoras de serviços e como tal as organizações que precisam daqueles fornecedores exigem 
que elas tenham o selo de qualidade, então elas utilizam esse selo como efeito contratual. 
 
- Se você tivesse uma empresa valeria a pena implantar essa Norma ISO 9001?  
Adaías: Quem elaborou essa norma pegou as melhores práticas das empresas de sucesso e 
alguns requisitos plausíveis que essas empresas tinham. Buscando os requisitos primordiais dos 
clientes,  essa norma procura atender primeiramente os interesses dos mesmos.Sendo assim, essa 
norma permite que as empresas consigam medir a satisfação dos clientes. Ela possibilita que as 
empresas possam avaliar os seus fornecedores e  propõe que a empresa promova o treinamento 
de seus funcionários, como também a questão de recursos,  promovendo reuniões para análises 
críticas.  
 
 
4.1 A Empresa Petrolífera 
 
Adaías: 

Nessa empresa quem mais sente as mudanças promovidas pelo novo sistema implantado 
são os clientes. 
 Para se implantar o sistema de qualidade no Setor de Tecnologia de Informação da 
Petrobras houve primeiro uma análise crítica do sistema vigente na empresa. A partir dessa 
análise, foram identificadas as falhas no sistema que deveriam ser solucionadas. Dessa forma, 
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estabeleceu-se o GAP, que é exatamente o salto necessário para se alcançar um objetivo. Foi 
contratada uma empresa para fazer essa pré-certificação, e que para posteriormente fosse feita a 
certificação. 
  O TI do RN já passou pelo primeiro processo de certificação e depois por mais dois 
certificados, visto que é necessária uma manutenção constante. A manutenção do certificado de 
qualidade é mais um desafio, pois além de adquirir o título é necessário também manter o padrão 
de excelência. 
 
- Como o setor de informática consegue medir a satisfação dos clientes? 
Adaías: Anualmente são enviados questionários via correio para os funcionários responderem. 
São analisados os serviços prestados pela empresa, sendo aceita reclamações. Esse sistema tem 
funcionado positivamente. 
 
-Para os funcionários da TI, houveram melhorias com a implantação do série ISO 9000? 
Adaías:O sistema de gestão da qualidade facilita muito o nosso trabalho, pois já está tudo escrito 
e o funcionário já sabe o que tem que fazer. No caso da admissão de um novo funcionário, os 
procedimentos necessários para a realização do trabalho já estão pré-determinados, servindo para 
nortear as ações dentro da empresa 
 
- Os custos que tiveram foram compensados? 
Adaías:Talvez os custos sejam mais altos quando se oferecem produtos. No nosso caso, o 
produto a ser oferecido é o serviço.  Pelo índice de satisfação dos clientes, valeu a pena 
implantar-mos o sistema. Na área de serviço, o sistema de qualidade é muito mais importante 
porque você se cerca de todos os cuidados necessários para que o serviço que é oferecido ao 
cliente chegue com qualidade. 
 
- Como era o trabalho antes da implantação do sistema de qualidade? 
Adaías:Antigamente, há uns quatro anos, não estávamos preocupados com os prazos para 
atender o cliente num tempo determinado. Não haviam indicadores para determinar a qualidade 
do serviço prestado e portanto não haviam ações corretivas que aperfeiçoassem o sistema. 
 
- E para os funcionários, o que mudou? 
Adaías:Com a implantação do sistema, cobrou-se mais dos funcionários, houve um aumento de 
cobrança e consequentemente da pressão sobre eles, pois agora haveria um prazo estabelecido 
para a realização do serviço e os clientes poderiam reclamar caso não estivessem satisfeitos com 
o trabalho realizado. Surge o sistema de auditoria interna, no qual os clientes podem expressar 
seu índice de satisfação. Se não atendermos às suas expectativas, isso seria considerado como 
uma não conformidade, que deve ser solucionada. 
 
 

5.0 Programa Brasileiro de Certificação de Qualidade 

 
O Sistema Brasileiro de Certificação é um programa que possui suas próprias regras e 

procedimentos de gestão e é devidamente reconhecido no Estado Brasileiro.  No Brasil nós 
temos a ABNT como o Organismo de Certificação de Sistemas de Qualidade no âmbito da SBC 
(Sistema Brasileiro de Certificação) que foi credenciada pelo INMETRO: 

• O Sistema Brasileiro de Certificação é um programa que possui suas próprias regras e 
procedimentos de gestão e é devidamente reconhecido no Estado Brasileiro. 
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• É um poderoso instrumento para o desenvolvimento industrial, para o incremento das 
exportações e para a defesa do consumidor. 

• A certificação de conformidade induz à busca contínua da melhoria da qualidade. 
A certificação é um indicador para os consumidores de que o produto, processo ou serviço 

atende a padrões mínimos de qualidade. 
 
 
6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A competitividade não é um evento que advêm dos primórdios, assim sendo, vem em 

ascensão no âmbito atual, tendo em vista que é o potencial em elaborar estratégias competitivas. 
Nessa discussão, destacam-se os fatos da modernização do embasamento estratégico, aonde as 
empresas necessitam fortalecer sua organização interna para que possam organizar e dominar um 
pensamento finalístico, objetivando assim, diferenciar a sua produção em relação ao mercado.  

 
A procura pela competitividade está intrinsecamente relacionada com a concorrência 

produtiva. Destarte, as empresas devem agregar valor ao que produzem. Entretanto, essa 
proposta de competição não deve se encarada de forma isolada, onde os produtores isolem-se em 
nichos produtivos. Devem analisar de forma minuciosa todo o mercado, para que assim possam 
captar e perceber o mercado no contexto geral. 

 
Os empresários necessitam acima de tudo possuir conhecimento não só das suas 

empresas, mas sim entender a complexa teia produtiva mundial, encaixando-se nesse contexto 
através de suas perspectivas produtivas. Para isso deverá traçar objetivos e focá-los.  

Após essa breve explanação acerca do trabalho aqui realizado, principalmente tratando-se 
do estudo de caso realizado, chega-se a inúmeras conclusões. 

 
A certificação do ISO 9000 significa submissão ao desejo do cliente, além de destaque 

em relação aos concorrentes e melhoria em todos os níveis produtivos. Ao obter essa, a empresa 
ganha uma imagem positiva em relação à comunidade, ganhando assim reconhecimento perante 
todos. Ocorre também, melhoria no sistema de qualidade, havendo diminuição nos custos de 
produção e na perda de matéria-prima. Diante de todo esse cenário, as vendas também 
aumentam. 

 
As empresas que possuem a certificação ISO 9000 possuem outros benefícios como o 

ganho de status e confiabilidade diante do mercado, avançando assim no entrave concorrencial. 
Existem também aquelas indústrias que almejam essa certificação e a possuem apenas 
objetivando ascensão no que concerne a questão do “marketing”. A certificação funciona como 
elemento positivo no campo da competitividade, que a possuí terá vantagem na concorrência. 

 
Entretanto, diante de todas as vantagens de se possuir a certificação ISO 9000 existem 

também desvantagens que às vezes podem desvalorizar todos os pontos positivos. Como por 
exemplo, temos que existem casos que possuir o certificado pode acabar por encarecer o 
processo produtivo, ocorrendo assim problemas que transpõe o âmbito da produção. 
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RESUMO 

 
Observa-se no decorrer das últimas décadas, a preocupação por parte das empresas 
prestadoras de serviços em manter a qualidade, uma vez que esta se trata de um pré-
requisito, e não um diferencial, como antes, para que as empresas mantenham-se no 
mercado. Sendo assim, a partir da década de 70, devido, principalmente, aos estudos de 
Richard Normann, Karl Albrecht e Jan Carlzon, passou a ocorrer significativos avanços 
no estudo da qualidade na prestação de serviços. Diante da importância deste assunto, 
esse trabalho mostra um estudo de caso realizado na rede de Supermercados Nordestão, 
analisando as principais características, programas e inovações da empresa e como esses 
fatores contribuem para fazer da rede o primeiro lugar em vendas no estado do Rio 
Grande do Norte. Para isso, foram realizadas visitas a uma loja da rede, assim como 
entrevistas a consumidores e elaboração de um questionário respondido pelo Gerente de 
Qualidade da empresa. Relacionando os dados obtidos com os estudos já realizados 
sobre o assunto, constatamos que os serviços tendem a crescer, mas só permanecerão no 
mercado, aqueles que tiverem a qualidade, o que ocorrerá à medida que houver a plena 
satisfação do cliente. Para que isso aconteça à empresa deve concentrar-se em atender as 
necessidades e os desejos do cliente, de uma forma que o serviço oferecido atenda ou 
exceda as expectativas do mesmo. 

 
Palavras-chave: Serviços. Qualidade. Clientes. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

Devido à magnitude do crescimento apontado pelo setor de serviços, decorrente 
de alterações sociais, econômicas, culturais e tecnológicas, é inquestionável a 
importância desse setor na economia mundial. Junto com o crescimento do setor de 
serviços, aumentou a preocupação em relação à qualidade na sua prestação, visto que, 
diante da competitividade crescente, a qualidade passou a ser uma das principais formas 
de uma empresa se diferenciar no mercado.  

Diante disso, o objetivo desse estudo é identificar as principais características, 
inovações e programas da rede de supermercados Nordestão, uma empresa potiguar que 
objetiva ser a melhor rede de comercialização no varejo de produtos e serviços do 
Estado do Rio Grande do Norte.  Sendo assim, o presente trabalho trata-se de uma 
pesquisa descritiva, baseada na coleta de dados e a elaboração de um questionário com 
questões abertas e fechadas, respondido pelo gerente da rede. Foi realizada ainda uma 
pesquisa bibliográfica, no sentido de contextualizar as teorias com os dados obtidos. 

Em 1958, o agricultor e comerciante Leôncio Etelvino de Medeiros saiu da 
cidade de Cruzeta, localizada no interior do Rio Grande do Norte para estabelecer-se em 
Natal, onde adquiriu cinco pontos comerciais no antigo mercado público do Centro da 
cidade. Iniciava, sem saber, um empreendimento vitorioso (TRINTA E CINCO ANOS 
DE SUCESSO E CREDIBILIDADE, 2006). 

No entanto, o começo não foi fácil. Em 1967, um incêndio destruiu totalmente o 
mercado, restando à família apenas 200 caixas de óleo e 1.000 sacas de açúcar. Foi com 
essas poucas economias que montou o Armazém Medeiros, na sua residência, e que 
mais tarde, em 15 de setembro de 1972, daria origem à primeira loja de auto-serviço da 
rede, o Nordestão Alecrim (Idem). 

 Atualmente, o Grupo Nordestão reúne sete lojas em atividade. O Nordestão se 
diferencia das demais redes locais de supermercados, pois o tamanho das lojas, a 
decoração, do estacionamento, do corredor de lojas e serviços, além da própria 
localização das lojas, é comparavel a de grandes redes nacionais de hipermercados. 

 É importante destacar ainda que a expansão da rede esteve sempre em sintonia 
com o crescimento da cidade de Natal.  

Há vários anos seguidos à empresa vem sendo eleita a mais lembrada pelos 
consumidores da cidade de Natal. Segundo pesquisas realizadas em 2007, o Nordestão é 
a empresa mais lembrada em seu segmento, com uma média de 61%. Esse fato mostra 
que a empresa atingiu um alto índice de aceitação e credibilidade (Idem). 

Ainda em 2007, o Nordestão ficou mais uma vez numa posição de destaque no 
Ranking Brasileiro de Supermercados da Associação Brasileira de Supermercados 
(ABRAS): 21º lugar, sendo o primeiro em volume de vendas no Rio Grande do Norte 
(Idem). 

 Segundo o gerente de qualidade da rede, a concorrência não é vista como um 
obstáculo, mas sim como uma motivação para aprimorar o serviço prestado.  
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2 – O Setor de Serviços 
 Segundo o Código de Defesa do Consumidor, Art. 3º, serviço é qualquer 
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de caráter 
trabalhista. (OLIVEIRA, 1996). 

 Nas últimas décadas, o setor de serviços vem ganhando importância em muitos 
países que antes tinham suas economias baseadas em atividades industriais. Dentre as 
razões que contribuem para esse fato está o aumento da qualidade de vida da população 
e a introdução de novas tecnologias.   

 Para se discutir qualidade na prestação de serviços, inicialmente, deve-se notar 
que entre produtos industriais e de serviços há algumas diferenças. 

 O serviço é intangível, ao contrário do produto industrial, que é concreto. Para 
Gianesi e Corrêa (2006, p.32) “a intangibilidade dos serviços torna difícil para os 
gerentes, funcionários e mesmo para os clientes, avaliar o resultado e a qualidade do 
serviço [...]”. 

 O produto pode ser demonstrado, normalmente, o serviço não pode, pois ele não 
existe antes da compra, devido esse fato, “os clientes percebem mais riscos na compra 
de serviços do que de produtos, baseando-se fortemente em referências de terceiros e na 
reputação da empresa prestadora de serviços” (GIANESI e CORRÊA, 2006). 

 No serviço, na maioria dos casos é necessário o contato direto entre cliente e 
empresa, já no produto industrial, é possível o contato indireto. Segundo Gianesi e 
Corrêa (2006, p.33) “devido à presença do cliente durante o processo, há limites 
referentes ao tempo que os clientes estão dispostos a esperar pela prestação de um 
serviço”.  

 

3 – Conceitos Básicos da Qualidade em Serviços 
 Com a competitividade entre as empresas, surge o cliente mais exigente em 
relação à qualidade do produto e do serviço que vai consumir. Portanto, a qualidade 
passou a ser o principal diferencial.  

 Dentro desse contexto, a partir da década de 70 são idealizados os primeiros 
conceitos relacionados à gestão de qualidade em serviços, sendo que, somente na 
década de 90, o estudo sobre qualidade em serviços teve significativo desenvolvimento.  

3.1 - Momento da Verdade 

 
De acordo com Albrecht e Bradford (1992, p.28):  

 
[...] o momento da verdade é precisamente aquele instante em que o cliente 
entra em contato com qualquer setor do seu negócio e, com base nesse 
contato, forma uma opinião sobre a qualidade do serviço, e, possivelmente, 
da qualidade do produto.  
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  Em cada momento da verdade o cliente irá comparar o serviço prestado com 

suas experiências passadas e com suas expectativas de modo a julgar a qualidade do 
mesmo, pode-se inferir, portanto, que a satisfação do cliente acontece durante o 
momento da verdade.  

 Nem todos os momentos da verdade têm a mesma importância para a cliente e 
há certos momentos da verdade críticos ou fundamentais para a percepção do cliente a 
respeito do serviço prestado. Isto leva o fornecedor do serviço a procurar identificar 
estes momentos da verdade críticos, para que possa priorizar seus esforços visando 
gerar uma percepção favorável do serviço para o cliente. (GIANESI e COORRÊA, 
2006).  

 A primeira impressão que o cliente tem de uma empresa, pode ser considerado 
um momento crítico. Percebe-se, assim, a importância do pessoal da linha de frente e a 
necessidade que eles atendam seguindo as estratégias da empresa, de forma a maximizar 
os aspectos positivos da mesma. 

3.1.2 - Ciclo de Serviços 
 Durante a prestação do serviço, o cliente vivencia uma série de momentos da 
verdade, os quais ocorrem numa seqüência específica. A esta seqüência de momentos 

 

dá-se o nome de ciclo de serviços (GIANESI e CORRÊA, 2006). 

FIGURA I – O ciclo de Serviço 

Fonte: Adaptado de enrique Luis. Administração 
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GIANESI, Irineu N.; CORRÊA, H
Estratégica de Serviços. 2006, p. 87. 
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Podemos entender então, que o ciclo de serviços se inicia quando o cliente pensa 

em adquirir um produto ou serviço e termina quando ele decide que o processo de 
atendimento está completo. Momento em que ele forma sua opinião final sobre a 
qualidade do serviço prestado. 

  A importância de mapeamento dos ciclos de serviço para os vários aspectos da 
organização é que você vai enxergar pelo ângulo do cliente, ou seja, ver a sua firma de 
acordo com a perspectiva dele (ALBRECHT e BRADFORD, 1992). 

  Por permitir à empresa compreender o ponto de vista do cliente, é importante 
destacar que o ciclo do serviço, ajuda os profissionais a aprimorar a qualidade dos 
serviços prestados. 

3.2.2 - Pacote de Valor 
 O Pacote de Valor de Albrecht (1995) é o conjunto da experiência vivida pelo 
cliente no serviço e pode ser entendido como compostos por sete elementos: 

•  Ambiental: é o cenário físico no qual o cliente experimenta o serviço; 

•  Estético: é a experiência sensorial;  

•  Interpessoal: são as interações do cliente com o funcionário ou, em 
alguns casos, com outros clientes, como parte da experiência total; 

•  Processual: são os procedimentos pelos quais a empresa pede que o 
cliente passe ao fazer negócios com ela; 

•  Informativo: são os aspectos da experiência do cliente que envolve a 
obtenção das informações necessárias ao serviço; 

•  Entregável: qualquer objeto que fique em poder do cliente durante a 
experiência do serviço mesmo que apenas temporariamente; 

•  Financeiro: quanto e como o cliente paga pela experiência total. 

          

   Percebe-se, assim, que o pacote de valor corresponde à combinação de 
elementos tangíveis e intangíveis que os clientes potenciais avaliam ao decidir qual 
produto em particular deve ser adquirido. 

3.3 - Hierarquia de Valor 
 

 Albrecht (1995, p.105-7) propõe que o pacote de valor é percebido pelos clientes 
em uma hierarquia de valor em quatro níveis: 

 
1º- Básico - atributos absolutamente essenciais da experiência, tangíveis ou                 
intangíveis; sem eles é inútil tentar fazer negócio. 

2º- Esperados - atributos associados à experiência que o cliente acostumou-se 
a considerar como fazendo parte da prática geral dos negócios. 

3º- Desejado – atributos que o cliente não espera necessariamente, mas 
conhece e aprecia se a experiência os incluir. 

4º- Inesperados – atributos “surpresa”, que adicionam valor para o cliente 
além dos seus desejos ou expectativas normais. 
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 Para Gênesei e Corrêa (2006, p.82), “o conhecimento prévio do serviço através 
da experiência anterior, influencia as expectativas que o cliente tem a respeito do 
serviço”. Desta forma, os atributos básicos e esperados são meramente a entrada no 
negócio, pois trata-se de algo que o cliente tem a certeza que encontrará. Já os atributos 
desejáveis e inesperados é um diferencial, uma vantagem para a empresa. 

 

4- Administração de Serviços: Triângulo de Serviços 
 O triângulo de serviços de Karl Albrecht se tornou o emblema das bandeiras de 
empresas voltadas para serviços, tanto em âmbito nacional, como internacional 
(ALBRECHT e BRADFORD, 1992). 

 Albrecht propõe que a estrutura da organização de serviços voltada para o 
cliente deva se constituir no que denominou de uma estrutura de Triângulo de Serviços. 

 

 

        

Estratégia 

Cliente 

Sistemas Pessoas 

       
FIGURA 1.2 - Triângulo de Serviços 

Fonte: (Albrecht, 1995, p.13) 
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Cada um desses componentes é essencial para a organização voltada para serviços.  

 Segundo Albrecht (1995 p.12-3):  
 

“Colocar o cliente no centro da organização chama a atenção para o senso 
global de alinhamento que deve existir entre a estratégia, as pessoas e os 
sistemas para que a organização entregue um valor notável. A estratégia deve 
ajudar as pessoas a tirar sentido daquilo que fazem. Elas precisam entender o 
conceito de valor para o cliente e saber como a organização deve fornecê-lo. 
As pessoas em si precisam ter um espírito de serviço, individual e coletivo, 
bem como o conhecimento e as qualificações necessárias à criação e entrega 
da experiência total para o cliente. Os sistemas devem apoiar os funcionários 
em seus esforços para criar e entregar valor. Eles precisam ser favoráveis ao 
cliente, projetados para apoiar a entrega de valor para o cliente, ao invés de 
causar-lhe desconforto ou frustração”. 

 

5- Estratégia de Qualidade para os Serviços 
 
 Transformar estratégias em ações propriamente ditas nem sempre é fácil, em 
especial quando é preciso mudar a cultura da empresa, o modo de ser da organização. 
Um exemplo típico dessa mudança de estratégias e processos de trabalho são os 
supermercados. No passado, eles não existiam, alguns eram simplesmente mercearias, e 
aos balconistas cabia a tarefa de retirar os produtos das prateleiras e entregar ao cliente. 
Hoje é o próprio cliente que escolhe os produtos das prateleiras. Podemos dizer que o 
cliente de supermercado passou a ser um integrante efetivo da organização. Dos 
profissionais que ali atuam são exigidas outras competências (SENAC. DN. 2001). 

 Karl Albrecht (1995) considera que não há uma única estratégia para qualidade 
em serviços e propõe uma segmentação em quatro estratégias básica, representadas por 
objetivos estratégicos e grau de liberdade do funcionário. O quadro a seguir resume 
essas estratégias. 

 

Quadro 1 – Estratégia de Qualidade em Serviços. 
 
Objetivo Estratégico                                            Grau de liberdade do Funcionário 
______________________________________________________________________-
__________ 
 
Gerenciar Riscos                                                    Controle do comportamento 
 
Assegurar-se que uma coisa importante                  O funcionário deve fazer uma serie 
coisas  
não saia errada. É um objetivo de qualidade            muito específicas, sem desviar-se da 
prescrição  
defensivo, focalizado para dentro                            e sem exercer qualquer julgamento 
pessoal! 
                                                                                  a respeito de adequação 
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Gerenciar Recursos                                               Controle de Procedimentos 
 
Com o objetivo de entregar um alto valor                O funcionário deve seguir uma 
seqüência de 
ao cliente ao menor custo adequado à                      passos estabelecidos, mas há certo 
nível de  
organização, resultando também em um                  liberdade, sem afetar a seqüência 
global   
objetivo para dentro                                                  e a  coordenação dos eventos 
                                                                                   
Gerenciar os “tangíveis” do Cliente                     Controle de Padrões 
 
O objetivo está relacionado a uma                            São permitidas variações nos  
determinada  experiência tangível crítica                 procedimentos desde que os  
para o cliente; é um objeto focalizado                      resultados tangíveis satisfaçam 
para fora                                                                    uma condição definida                           
 
Gerenciar as percepções do cliente                        Estratégia 
 
O objetivo está relacionado para enfocar                  Ao funcionário é dada liberdade de 
ação para 
a percepção subjetiva do cliente do serviço              conseguir a resposta desejada do 
cliente; como 
prestado                                                                     não se pode medir a resposta do 
cliente não é 
                                                                                   possível predefinir comportamentos,  
                                                                                   procedimentos ou  padrões 
específicos.                                                                                    
                                                                                   é necessário confiar que o 
funcionário bem 
                                                                                   informado, orientado e treinado use 
seu melhor 
                                                                                   na situação 
                                                                                    

                                                                                     
Fonte: Adaptado de ALBRECHT, Karl. A Única Coisa que Importa. 1995, p. 166-9 

 

6- ANÁLISE DO CASE DA REDE DE SUPERMERCADOS NORDESTÃO 
SEGUNDO AS TEORIAS RELACIONADAS À QUALIDADE NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS.  
 
 Com base nas teorias relacionadas à qualidade na prestação de serviço e no 
questionário respondido pelo gerente de qualidade do Nordestão, a presente análise dos 
dados visa identificar as principais inovações adotadas pela rede de supermercados para 
atingir seus objetivos. 
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 O Nordestão atua no mercado há 36(trinta e seis) anos, o supermercado já faz 
parte da história do Rio Grande do Norte. Geograficamente, a rede ocupa área 
privilegiada na cidade de Natal, estando em pontos de grande fluxo e fáceis acessos. 

 Objetivando otimizar a distribuição dos produtos nas lojas da rede, foi 
inaugurada em 2006, a Central de Distribuição do Nordestão, uma das mais modernas 
do Nordeste. Através dela, o Nordestão aperfeiçoou seu sistema logístico, aumentando 
em 500% a capacidade de armazenagem. Além disso, a Central facilita o trabalho do 
fornecedor, que passou a entregar seus produtos em um único lugar, e abastece as lojas 
em tempo real. Nesse processo, o maior beneficiado é o cliente que sempre encontrará o 
produto e a marca desejada em qualquer uma das lojas da rede. 

 Um exemplo de inovação do Nordestão foi à instalação no segundo semestre de 
2006, da Central de Panificação e Confeitaria. Nela, os produtos da padaria são 
produzidos, refrigerados e distribuídos para todas as lojas da rede. Só então são levados 
ao forno e servidos ainda quentes. Todo o trabalho é realizado por equipes qualificadas 
e treinadas em segurança alimentar. 

 Ainda no setor alimentício, o Nordestão obteve o certificado do Programa de 
Alimentos Seguros (PAS), através dele é possível identificar os procedimentos 
adequados, que assegurem a conservação e qualidade dos produtos.  

 Segundo o gerente de qualidade do Nordestão, a certificação foi fruto de um 
intenso trabalho de adequação de todos os procedimentos e rotinas internas, desde o 
treinamento dos funcionários de todos os setores até o trabalho com os fornecedores, ele 
afirma ainda que com essas ações a rede visa garantir aos seus clientes a segurança e a 
satisfação fora do supermercado. 

   Diante do cenário competitivo, o varejo busca alternativas que garantam 
atender eficientemente seus consumidores finais. Nesse contexto, o Nordestão oferece 
um mix de produtos adequado ao perfil de cada grupo de clientes, através do 
Gerenciamento por Categorias, com ele os produtos passaram a ser disponibilizados de 
acordo com as necessidades dos consumidores. É uma ferramenta que traz benefícios 
para o varejo e para os fornecedores, tais como, reduções de custos, otimização de 
recursos e melhores resultados comercias. 

 A cada ano, o Nordestão aprimora seu relacionamento com o cliente. Ele é 
considerado estratégico e para sua satisfação é justo que seja ouvido e que tenha a 
possibilidade de influenciar nas ações estratégicas da empresa. Pensando nisso, a rede 
tem aprimorado um importante canal para a relação entre empresa e cliente: o Conselho 
de Clientes. Trata-se de uma espécie de entidade autônoma e representativa dos mais 
diversos perfis de consumidores, que se reúne, a cada três meses com os gerentes da loja 
de operações e de marketing para sugerir ações que tem como objetivo a melhoria dos 
serviços prestados. De acordo com os resultados obtidos com o questionário aplicado 
aos clientes constatou-se que a maioria deles estão satisfeitos com os seguintes 
requisitos: variedade e qualidade dos produtos, preços e atendimento.   

 Com relação ao tratamento dado aos funcionários, o Nordestão acredita que o 
capital humano é o maior patrimônio da organização. Diante disso, a rede investe forte 
na qualificação dos seus funcionários. Na área acadêmica, disponibiliza cursos de 
graduação, pós-graduação, especialização e treinamento contínuo. Além disso, há 
incentivos para a participação de seus colaboradores em feiras, exposições e congressos, 
uma vez que entende-se que a qualificação da equipe é um diferencial para fidelizar os 
clientes. 
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 Anualmente, a rede de supermercados homenageia seus fornecedores com o 
troféu Fornecedor do Ano. A homenagem é um reconhecimento do trabalho realizado 
ao longo de todo o ano, considerando o desempenho dos fornecedores quanto à 
qualidade de produtos, preços competitivos, dentre outros, fatores que garantem a 
satisfação do cliente. 

 Diante dos novos desafios e contínuas mudanças, são feitos fortes investimentos 
em marketing para consolidação da marca junto ao público-alvo e para alcançar as 
metas de negócios. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A empresa em estudo vem se destacando, a cada ano, nas vendas em sua 
categoria. Apesar disso, a rede de supermercados Nordestão não pára de aprimorar e 
investir nos produtos e na prestação de serviço. A empresa busca inovar sem perder suas 
características primordiais, pois a rede disponibiliza em seu mix, além de produtos, 
nacionais e internacionais, produtos da terra, valorizando a sua marca “Gente da Terra 
da Gente”. Esse é um dos principais diferenciais da empresa, em relação aos seus 
concorrentes. 

 Os empresários genuinamente potiguares são altamente comprometidos com o 
desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte. A empresa se 
compromete com o bem-estar social e com as novas gerações. Portanto, incentiva o 
programa jovem aprendiz, mantém em seu quadro funcional, portadores de deficiência, 
incentiva à adoção, à reciclagem, além de valorizar a arte e a cultura local. 

 A rede interage com o cliente, ouve suas opiniões, possibilita a influência nas 
ações estratégicas que visam à melhoria do serviço e dos produtos, já que para uma 
empresa obter o sucesso faz-se necessário pesquisas de opinão. As críticas servem para 
detectarem falhas e melhora-las posteriormente. 

 Constatou-se que a rede de supermercados Nordestão adquiriu confiança e 
satisfação dos clientes, confiabilidade dos fornecedores, expansão da rede, consolidação 
da marca, além de possuir alta lucratividade no mercado varejista. Esse sucesso é 
decorrente da missão da empresa que se resume em Gestão da Qualidade.  

 Sendo assim, nota-se que os serviços tendem a crescer em qualquer meio, mas só 
poderão usufruir desse mercado e se tornarem vencedores aqueles que tiverem a 
qualidade como uma de suas estratégias competitivas. 
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RESUMO 

 
Até meados do século XX, as exportações brasileiras eram baseadas em poucos 

produtos, como o açúcar e o café. Apesar do surto de industrialização do País, a partir 

de 1960 é que passa a ser implementados mecanismos para promover as exportações, 

diversificando-se, assim, os produtos para as vendas externas. Desta forma, este estudo 

pretende abordar a contribuição do Programa de Financiamento às Exportações 

(PROEX) para a diversificação das exportações brasileiras. Para isso foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, baseada em livros, artigos e documentos sobre o referido 

Programa, com o objetivo de compreender e analisar a aplicação deste mecanismo de 

incentivo às exportações na economia brasileira.  

 

Palavras – chave: PROEX. Exportação. Financiamento. Economia. 

 

ABSTRACT 

Even middles of the century XX, the Brazilian exports were based on few 

products, as the sugar and the coffee. In spite of I supply him/it of industrialization of 

the Country, starting from 1950 it is that he/she happens to be implemented mechanisms 

to promote the exports, being diversified, like this, the products for the external sales. 

This way, this study intends to approach the contribution of the Program of Financing to 

the Exports (PROEX) to the diversification of the Brazilian exports. For that a 
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bibliographical revision was accomplished, based on the researches on him referred 

Program, with the objective of to understand and to analyze the application of this 

incentive mechanism to the exports in the Brazilian economy.   

  

   Words - key: PROEX. Export. Financing. Economy. 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Este artigo objetiva desenvolver uma breve análise sobre as políticas de 

financiamento às exportações brasileiras, destacando o PROEX como objeto de estudo, 

assim como sua dinâmica nas exportações brasileira, e sua importância para a economia 

do país. Sendo assim, inicialmente serão mostrados os principais períodos da história 

brasileira que apresentaram avanços em relação ao apoio às exportações do Brasil.  

O período imperial e as primeiras décadas do período republicano caracterizam-

se pela economia agroexportadora, sendo que, a pauta das exportações era bastante 

limitada. Somente a partir de 1964, foram criados mecanismos de incentivos às 

exportações, cujo objetivo era reduzir as cargas tributárias e a implantação de subsídios 

fiscais e creditícios. Em 1967, as exportações ganharam maior ênfase como instrumento 

de expansão da economia brasileira, devido à política de desenvolvimento que vinha 

sendo implantada no Brasil. Os principais instrumentos para a realização dessa política 

foram: as isenções do IPI e do ICM; a criação do BEFIEX e do drawback; a redução do 

imposto de renda; e os incentivos financeiros pré e pós-embarque. Com isso, ocorreram 

significativas modificações na estrutura dos produtos exportados. Houve uma maior 

diversificação de produtos primários, assim como, um aumento da presença de produtos 

industrializados. (VEIGA e IGLESIAS, 2003) 

 Apesar do relativo sucesso, as políticas de exportação implantadas, no período 

de 1964 a 1972, não tinham mecanismos adequados de adaptação e evolução, e 

praticamente se desintegrou, nos anos 80, junto com sua institucionalidade, fortemente 

centralizada em torno da CACEX (carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil), 

que promovia, financiava e incentivava às exportações naquele momento. (VEIGA e 

IGLEIAS, 2003) 

 Já a década de 90, no Brasil, foi marcada por mudanças internas e nas relações 

com o mercado internacional, devido os acontecimentos que vinham ocorrendo na 

economia internacional. Nesse período são estabelecidas novas linhas de crédito, inicia 

o neoliberalismo, e o sistema financeiro internacional passa por mudanças. É nesse 
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cenário que surge o programa de Financiamento às Exportações (PROEX), com o 

objetivo de financiar as exportações de produtos e serviços para atender, tanto ao 

vendedor como ao comprador estrangeiro e o BNDES-Exim, que entraram em operação 

em 1990 e 1991. As duas linhas de financiamento foram, a partir de 1996 /1997, 

significativamente reforçadas, em termos de recursos orçamentários e técnico-humanos, 

tornando-se crescentemente “horizontais”, em termos de abrangência, ou seja, 

desvinculando-se cada vez mais de prioridades setoriais. (MOREIRA et all, 2006).  

Atualmente os principais mecanismos de fomento às exportações no Brasil são: 

O PROEX, o BNDES-Exim; o Adiantamento de Carta de Câmbio (ACC); o 

Adiantamento Cambial Entregue (ACE), dentre outros. 

 Segundo Furtado (2000, p. 261) 
 

As exportações são fundamentais para o país obter as divisas internacionais 

necessárias para adquirir bens e serviços essenciais ao desenvolvimento 

econômico, cobrir déficits das transações unilaterais e para atender ao serviço 

de sua dívida externa.  

  

Por enquanto, o aumento das exportações brasileiras continua sendo um dos 

grandes desafios do governo. Além dos investimentos na tecnologia, na infraestrutura, 

na mão-de-obra qualificada, dentre outros fatores, as políticas de financiamento às 

exportações devem ser atuantes e eficazes para que haja uma melhor atuação das 

exportações e conseqüentemente um melhor desenvolvimento econômico de um país.    

  

 

2 - O que é PROEX? 

 

  Segundo Hartung (2002, p.173) 

  

 O PROEX é um programa de incentivo às exportações brasileiras que tem 
como objetivo dar maior competitividade aos produtos nacionais no 
mercado externo. Foi criado pela Lei n° 8.187, de junho de 1991, em 
substituição ao FINEX. 

 

  O PROEX é um programa do Governo Federal que proporciona às exportações 

brasileiras condições de financiamento equivalentes às do mercado internacional, a 

exemplo dos programas de financiamento disponibilizados pelos países de primeiro 
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mundo como o EXIMBANK dos Estados Unidos e do Japão. 

   De acordo com a Gerência Regional de Apoio ao Comércio Exterior (GECEX), o 

PROEX pode financiar até 85% do valor da exportação em qualquer modalidade 

“INCOTERM” (FOB, CFR, CIF, etc.). O restante mínimo de 15% é pago pelo importador à 

vista ou financiado por um banco no exterior. (Banco do Brasil, 2008).  

  O PROEX oferece ao exportador ou importador brasileiro maior competitividade 

nas suas vendas ao mercado externo através da assistência financeira na fase de 

comercialização (pós-embarque). O programa disponibiliza financiamentos em duas 

modalidades: Financiamento e Equalização.  

  

2.1 - PROEX-Equalização de Taxa de Juros 

 

  É a modalidade de crédito ao exportador ou importador de bens e serviços 

brasileiros, realizada pelas instituições financeiras na qual o PROEX paga parte dos 

encargos financeiros tornando-os equivalentes àqueles praticados no mercado 

internacional. É, portanto uma modalidade conduzida por diversos bancos, que depende 

de captação externa, estando sujeita às oscilações de taxas do mercado financeiro 

internacional (PORTARIA 374-21/12/1999). 

 

 Esta modalidade possibilita o amparo às exportações brasileiras de empresas de 

qualquer porte, em financiamentos concedidos pelo mercado financeiro, por meio de 

bancos múltiplos, comerciais, de investimento e de desenvolvimento, sediados no país 

ou no exterior, além do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). No caso da concessão de crédito a empresas de grande porte, em vez de 

financiar a operação, o PROEX entra para equalizar as taxas de juros com o exterior.  

 A principal vantagem dessa modalidade é a alavancagem, uma vez que pode 

viabilizar bilhões de dólares em exportações, com um volume relativamente pequeno 

de recursos. E a desvantagem é que afeta o resultado primário por ser uma despesa 

corrente, assim a política de ajuste fiscal acaba pensando mais do que a política de 

comércio exterior na hora da decisão de alocar recursos para o Programa. (PROEX 

comemora 15 anos, 2006) 
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2.2 - PROEX-Financiamento 

 

  É a modalidade mais atraente, no momento, que pode ser concedido 

diretamente ao exportador ou importador de bens e serviços brasileiros, conduzido 

exclusivamente pelo Banco do Brasil, com recursos do Tesouro Nacional. 

(PORTARIA 375-21/12/1999) 

  O PROEX – Financiamento tem como maior vantagem a competitividade. 

Está lastreado em reais, sem vinculação com o custo de captação externa. E a maior 

desvantagem é a imprevisibilidade, pois depende a cada ano de nova dotação 

orçamentária e do comportamento da variação cambial. Além disso, seu orçamento é 

cotado em reais e os compromissos em dólares. (PROEX comemora 15 anos, 2006)  

 

3 - Recursos destinados ao PROEX 

 

 Em janeiro de1999, os recursos do mecanismo reduziram-se, afetando as suas 

operações, tanto na modalidade financiamento quanto na equalização. O que ocorreu 

devido à megadesvalorização do real e o fato de a dotação orçamentária do PROEX ser 

em reais e as exportações serem realizadas em dólares norte-americanos. (Ministério da 

Fazenda, 2000) 

Para o exercício de 2007, foi inicialmente consignada no orçamento a dotação de 

R$ 1.300.000 mil para a modalidade Financiamento. Posteriormente foram cancelados 

R$ 40.000 mil, resultando na dotação final de 

R$ 1.260.000 mil. As despesas totalizaram R$ 526.564 mil, além de R$ 118.500 mil de 

Restos a Pagar/2006. Foram inscritos R$ 120.000 mil em Restos a Pagar/2007. 

(Prestação de Conta da Presidência da República, 2007) 

 No mesmo ano, foram consignadas dotações orçamentárias de R$ 950.481mil 

para Equalização e R$ 43.211mil para remuneração do agente financeiro, totalizando 

R$ 993.692 mil. As despesas se situaram em R$ 382.917 mil, sendo R$ 354.624 mil 

para Equalização e R$ 28.293 mil para a remuneração do agente financeiro. Os 

desembolsos apresentaram redução de 15,55% em relação aos observados em 2006 (R$ 

419.919 mil). (Prestação de Conta da Presidência da República, 2007)  
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O PROEX contou com retornos da ordem de R$ 795.568 mil, o que corresponde 

a um crescimento de 7,35% em relação aos retornos do ano anterior (R$ 741.073 mil).  

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio 

Exterior (MDIC) em 2008, foi destinado para o PROEX - Financiamento um montante 

de R$ 500 milhões. Mas, com a Política de Desenvolvimento Produtivo, o orçamento 

dessa modalidade contará com R$ 1,3 bilhão. 

Ainda neste ano, apesar do aumento da procura por parte das pequenas e médias 

empresas por financiamento às exportações e do crescimento do PROEX de 54,1% nos 

primeiros nove meses do ano, em comparação com igual período do ano passado, o 

Banco do Brasil não conseguirá utilizar todos os recursos destinados ao Programa no 

Orçamento Geral da União. (Tribuna da Imprensa, 2007).  

 
4 – Direcionamento do Programa 

Segundo o Ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, um 

dos destaques do programa está no apoio às micro, pequenas e médias empresas 

(MPMEs), na modalidade do PROEX – Financiamento. Este direcionamento, a partir de 

2003 fez com que o número de empresas desses portes beneficiadas pelo Programa 

crescesse 92% no período de 2002 a 2005.  

Foram justamente no segmento financiamento, cujo foco era as pequenas e 

médias empresas com faturamento de até R$ 60 milhões, que o total de operações mais 

cresceu, passando de 611 de janeiro a junho de 2006 para 782 nos primeiros seis meses 

de 2007. Houve também um aumento de quase 10% no total financiado, que passou de 

US$ 182 milhões para US$ 200 milhões no período. O total de empresas atendidas 

cresceu 19,7%, para 249 companhias. Do total de atendidas, 26% foram microempresas, 

32%, pequenas, 40%, médias e 2%, grandes (Banco do Brasil, 2008).   

De acordo com dados MDIC, como os programas de financiamento às 

exportações freqüentemente passam por ajustes, devido à dinâmica do comércio 

exterior, e a necessidade de se inserir nesse contexto, neste ano, o PROEX – 

Financiamento, que antes era destinado às micro, pequenas e médias empresas com 

faturamento bruto anual de até R$ 60 milhões ampliou o seu limite de crédito.  Agora as 

empresas com faturamento de até R$ 150 milhões podem se beneficiar do programa na 

modalidade financiamento. Com o aumento, pretende-se apoiar empresas que ainda 
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sentem dificuldade de acesso ao crédito no mercado e que, em razão do seu porte, não 

eram atendidas pelo programa.  

Além de atender às pequenas e médias empresas exportadoras, existe uma linha 

de financiamento destinada às empresas de grande porte, trata-se do PROEX - 

Equalização, através dele a empresa toma um empréstimo à exportação no mercado e 

pede ao governo para equiparar os juros do empréstimo aos praticados 

internacionalmente. O total de exportações alavancadas por essa linha teve ligeira 

queda, de US$ 1, 517 bilhão no primeiro semestre de 2006 para US$ 1, 510 bilhão no 

mesmo período deste ano. Do total de 909 empresas atendidas - foram 903 em 2006 -, 

22% foram médias e 78% foram grandes. De acordo com dados do Banco do Brasil, o 

estado que mais utilizou o PROEX – Equalização, no ano de 2007, em suas exportações 

foi São Paulo, e o setor da economia foi o de transportes. (Banco do Brasil, 2008).   

5 – Importância do PROEX para a Economia Brasileira 

Sabe-se que as empresas de menor porte são reconhecidas como elementos 

indutores do crescimento econômico e geradores de estabilidade social. Além disso, 

demonstram eficiência e flexibilidade na absorção e implementação dos avanços 

tecnológicos. Sendo assim, o foco do PROEX nesse segmento, tem trazido resultados 

positivos para a economia e a balança comercial brasileira.   

As empresas apoiadas pelo programa conseguiram inserir os seus produtos e 

serviços nas rotas internacionais. Além disso, o programa consolidou a presença das 

empresas que já atuavam no exterior. As experiências bem sucedidas do programa, com 

as empresas de micro, médio e pequeno porte comprovam que o PROEX é um 

instrumento de política pública eficaz para as exportações brasileiras. Principalmente 

por atuar em segmentos que necessitam de apoio governamental para se inserir no 

mercado internacional. 
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Fonte: Diretoria do Comércio Exterior do Banco do Brasil 
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O gráfico acima mostra o porte das empresas exportadoras que utilizam o 

PROEX – Financiamento no ano de 2007 e suas respectivas participações nas 

exportações dos setores da economia. 

Os avanços da categoria das MPMEs mostram que o Brasil não exporta apenas 

commodities, e que o potencial da pauta de exportação de produtos com alto valor 

agregado está sendo ampliado graças às políticas de fomento às exportações brasileiras 

que vem sendo implantada ao longo do tempo. 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se afirmar que a expansão na participação dos micros, pequenas e médias 

empresas que são beneficiadas pelo PROEX, é resultado de um conjunto de esforços do 

Governo, no sentido de aumentar a base exportadora do País. 

É importante destacar que a principal vantagem do PROEX em relação a outros 

tipos de financiamento é o custo, razão pela qual é focado em segmentos que não têm 

acesso ao mercado financeiro. 

Além disso, deve-se ressaltar que a desempenho do PROEX é constantemente 

avaliada, por isso nos dezessete anos de atuação do Programa, suas regras foram 

atualizadas, objetivando atender às novas estratégias e políticas do Comércio Exterior. 
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Através disso percebe-se que o PROEX se adapta à dinâmica do comércio internacional, 

o que leva a crer que esse incentivo continuará a alavancar as exportações brasileiras. 

Acredita-se que um problema do PROEX é o fato de depender de recursos 

disponibilizados no orçamento da União, o que leva sua oferta a ser limitada. Portanto, 

em épocas de recessão econômica, pode haver uma diminuição nos recursos destinados 

a esse financiamento, como, o que ocorreu no ano de 2000, quando havia a perspectiva 

que os recursos destinados ao Programa se esgotariam em meados de outubro daquele 

ano, deixando uma gama de exportadores sem recursos para viabilização de seus 

negócios.  

No entanto, os recursos destinados ao financiamento vêm sendo ampliados nos 

últimos anos. Como já foi comentado, em 2008 o Banco do Brasil não conseguirá 

utilizar todos os recursos destinados ao Programa.   

 Apesar do sucesso alcançado pelo PROEX, deve-se ressaltar que esse 

financiamento oferece assistência ao exportador na fase de comércio pós-embarque, ou 

seja, ele não é um fundo destinado ao financiamento das exportações, na realidade, 

trata-se de um subsídio às exportações, uma vez que as empresas brasileiras viriam a ser 

competitivas, mediante o auxílio do governo federal, razão pela qual esse financiamento 

tem sido considerado ilegal pela comunidade Internacional. 

Contudo, a possibilidade de o exportador financiar seus clientes é um dos fatores 

determinantes da competitividade internacional. Nesse sentido constatou-se que o 

PROEX é considerado uma poderosa ferramenta na contribuição para o aumento dos 

investimentos e modernização tecnológica do País.  

Um dos pontos a serem melhorados em relação aos financiamentos refere-se ao 

fato de o país ainda ter poucos mecanismos de crédito de longo prazo. Apesar disso, no 

Brasil, a promoção de exportações com os financiamentos de curto prazo tem atendido 

de forma satisfatória o mercado, uma vez que, pode-se inferir que o PROEX tem 

atingido rapidamente os seus objetivos, segundo os dados analisados, sobretudo, na 

aplicação de recursos para viabilizar as exportações e no impacto positivo que tem 

causado no total das vendas externas. 
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RESUMO  
Qualidade, competitividade, clientes exigentes, melhoria contínua, tecnologia, inovação, e globalização são 
palavras que, nos últimos tempos, têm identificado o universo do trabalho e o mundo daqueles que se 
mantêm, de uma forma ou de outra, envolvidos com prestação de serviços ou gestão de negócios. Tendo em 
vista que os produtos e a tecnologia empregada nos processos de produção são de domínio público e que as 
diferenças entre as marcas de produtos existentes no mercado são muito pequenas, devemos concordar que, 
se o cliente não tivesse a qualidade em prestação de serviços como referência para as suas escolhas, ficaria 
muito difícil para ele optar por esse ou aquele produto, eleger essa ou aquela marca. Atualmente as empresas, 
sejam elas produtoras de bens ou prestadoras de serviços, estão atentas a essa nova realidade, tanto que o 
diferencial competitivo que elas apresentam para ganhar e manter clientes é a qualidade. Qualidade não só 
nos serviços associados aos produtos, mas também de um determinado serviço como produto alternativo. 
Serão apresentados ao decorrer do trabalho os principais conceitos associados aos serviços e à qualidade em 
prestação de serviços. Também são analisadas as figuras do cliente, bem como suas principais características 
e necessidades. Afinal, conhecer o cliente é fundamental para poder oferecer serviços com qualidade. 

Palavras-chave: qualidade, cliente, diferencial. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Quando falamos em qualidade nos serviços, 
consideramos que a qualidade não poder ser 
entendida como um fim em si mesma, mas como 
uma ferramenta gerencial, na condução dos 
negócios e uma aliada na busca dos melhores 
resultados empresariais, tendo as pessoas como 
principal elemento para criar e viabilizar tais 
resultados. 

Atualmente as empresas estão atentas a essa nova 
realidade, tanto que o diferencial competitivo que 
elas apresentam para ganhar e manter clientes é a 
qualidade. 

Com a tecnologia avançada e as estratégias cada 
vez mais inovadoras, as empresas acabam 
colocando no mercado uma enorme diversidade 
de produtos mais sofisticados e atraentes ao 
consumidor. Para se diferenciarem nesse mercado 
e atraírem ou manterem seus clientes, as empresas 
buscam valorizar sua marca e seus produtos 
através de investimentos ostensivos em 

publicidade e marketing, sem deixar de lado a 
qualidade no atendimento e nos serviços 
associados. 

Os clientes se vêem então cercados por ofertas, 
vantagens, gentilezas, garantias e direitos. Nesse 
ambiente competitivo, surge o cliente mais 
exigente em relação à qualidade dos produtos e 
dos serviços que vai consumir. 

Em suma, a qualidade passou a ser o principal 
diferencial não só dos produtos em si, mas, 
sobretudo, dos serviços oferecidos pela empresa. 

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Atualmente, as empresas têm dirigido suas 
atenções para a prestação de serviços. E essa 
tendência deve ganhar força em virtude da 
acirrada competição no mercado. Todas as 
empresas estão de olho no consumidor como um 
cliente em potencial. Sem dúvida, ganhará e 
manterá o cliente a empresa mais flexível, aquela 
comprometida com os compromissos assumidos e 

 



 

predisposta a atender às necessidades do cliente. 
Com o objetivo de conquistá-los, hoje em dia a 
maioria dos produtos fornecidos pela indústria 
vem acompanhado de serviços associados, que 
marcam um diferencial de mercado. 

Mas, o que é serviço? Segundo (HARGREAVES, 
2001), serviço é o resultado de pelo menos uma 
atividade desempenhada, necessariamente, na 
interface do fornecedor com o cliente. É 
geralmente intangível.  

(ALBRECHT, 1992), no livro Serviços com 
Qualidade: A vantagem Competitiva, afirma que, 
prestar serviços melhores significa saber o que o 
cliente quer. Utilizando ainda o raciocínio de 
Albrecht, podemos chegar à conclusão de que ter 
o foco no cliente significa prestar “qualquer” 
serviço melhor e poder colocar o seu produto ou 
serviço onde o cliente quiser, colocando assim o 
cliente em primeiro lugar. 

Mas, para obter a qualidade com prestação de 
serviços, é necessário construir um ambiente 
especial na empresa, em que a excelência do 
serviço oferecido ao cliente seja um compromisso 
de todos os membros integrantes da organização. 

Quando se busca qualidade, a empresa precisa 
conceber uma estratégia para os serviços que vai 
prestar. Essa estratégia vai definir as políticas 
gerais da organização (planos estratégicos, planos 
de custo, políticas de salário, procedimentos em 
situações de crises), vai decidir sobre as 
instalações físicas da empresa, estabelecer os 
padrões de atendimento ao cliente, as 
competências necessárias a cada profissional, os 
diferentes processos de trabalho e a dinâmica do 
trabalho em equipe. Tudo isso de modo a atender 
às conveniências e necessidades do cliente. 

É necessário salientar ainda que, para integrar a 
qualidade é preciso recrutar bons profissionais, 
formá-los e responsabilizá-los, e depois 
estabelecer um certo controle a partir de medições 
internas ou externas  claramente visíveis. Bill 
Marriot, diretor do grupo Marriot, tem uma 
fórmula simples: “Comece suas empresas com 
boas pessoas, forme-as, motive-as e dê-lhes a 
ocasião de progredir, e a empresa terá sucesso.”  

3. A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE 
As tecnologias evoluem e inovam a produção 
sistematicamente, as empresas acabam colocando 
no mercado uma enorme diversidade de produtos 
cada vez mais sofisticados e atraentes ao 
consumidor. Para se diferenciarem nesse mercado 
e atraírem ou manterem os clientes, as empresas 

procuram valorizar a sua marca e seus produtos 
através de investimentos ostensivos em 
publicidade e marketing, sem deixar de lado a 
qualidade no atendimento e nos serviços 
associados.  

Nesse ambiente competitivo, surgiu o cliente mais 
exigente em relação à qualidade do produto e dos 
serviços que vai consumir. Em resumo, a 
qualidade passou a ser o principal diferencial não 
só dos produtos em si, mas sobretudo, dos 
serviços oferecidos por uma empresa. 

Podemos dizer que a qualidade de um produto ou 
de um serviço é medida pelo conjunto de 
características capazes de atender as necessidades 
do cliente. 

Quando falamos de serviço de qualidade, estamos 
nos referindo à plena satisfação do cliente que está 
ligada paralelamente a satisfação das necessidades 
da empresa. Nenhuma empresa sobrevive sem 
lucro, por isso dizemos que qualidade e 
produtividade devem andar juntas para que o 
sucesso de um negócio se mantenha. 

Quando se trata de prestação de serviços, é 
preciso estar atento para não jogar toda a 
responsabilidade da qualidade nas costas do 
pessoal do atendimento. A qualidade na prestação 
de serviços depende de uma boa infra-estrutura da 
empresa e também do desempenho de cada 
funcionário. 

Os serviços tendem a crescer em qualquer meio, 
na Internet ou fora dela, mas só poderão desfrutar 
desse mercado e serem vencedores aqueles que 
seguirem os passos já trilhados pela indústria no 
século XX, ou seja, aqueles que tiverem a 
qualidade como uma de suas estratégias 
competitivas. 

Para (DEMING, 1990) o mais importante é 
entender as necessidades dos consumidores, seus 
desejos e criar produtos e serviços que lhes 
propiciam um a vida melhor no futuro. 

 

4. O RECONHECIMENTO DA 
QUALIDADE 
O reconhecimento da qualidade é algo que toda 
empresa (prestadora de serviços ou não) necessita. 
Mas, como definir qualidade? E o reconhecimento 
dela? Segundo (LAMPRECHT, 1994) no livro 
ISO 9000 e o setor de serviços: uma interpretação 
crítica das revisões de 1994, qualidade é a 
totalidade de detalhes e características de um 
produto ou serviço que influenciam sua 
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capacidade de satisfazer as necessidades explícitas 
ou implícitas, já o reconhecimento da qualidade 
consiste na obtenção e reconhecimento de seus 
serviços tanto por parte dos clientes quanto por 
parte de normas internacionais. 

O reconhecimento dos clientes parte do popular 
“boca a boca” onde o cliente atesta a qualidade 
dos produtos conforme for usando; esse tipo de 
método é lento, restrito e, sobre tudo, precisa de 
tempo para se consolidar. Já a obtenção das 
normas internacionais da qualidade da série ISO 
(Internacional Organization for Standardization - 
Organização Internacional de Normalização), que 
é em um conjunto de normas técnicas criada com 
o objetivo de atestar a qualidade das empresas, 
fundada em Genebra em 1947, tornou-se uma 
maneira mais prática da empresa trazer junto ao 
cliente a sua responsabilidade, enquanto 
organização, de oferecer produtos e serviços com 
qualidade.  

Três décadas depois, em 1979, foi organizado o 
comitê técnico 176 da ISO (ISO Technical 
comitee) internacionalmente conhecido como ISO 
TC 176, com a finalidade de gerar as normas 
orientadas das questões relativas à gestão da 
qualidade. Tais normas, identificadas como a 
Serie ISO 9000, foram lançadas em âmbito 
internacional em 1987. No Brasil a normalização 
se deu em 1990, sob a denominação Série NBR 
ISO 9000. 

Lembrando que no Brasil a normalização técnica 
está a cargo da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) que é reconhecida pelo governo 
como o Foro Nacional de Normalização. Isso 
significa que, no caso específico da prestação de 
serviços, compete a ela cuidar de todos os 
documentos normativos referentes às atividades aí 
envolvidas ,ou seja, os instrumentos que 
determinam as diretrizes, normas, leis e os 
códigos que regulamentam a prestação de serviços 
(lembrando que a ABNT é membro da ISO). 

  As normas estabelecidas pela ABNT são 
elaboradas por diferentes comitês, os quais 
mantêm comissões de estudo nas mais diversas 
áreas. Essas comissões são integradas por 
produtos, representantes de órgãos de defesa do 
consumidor, de empresas públicas, de entidades 
de classe, universidades, instituições profissionais 
e escolas técnicas, a quem cabe analisar e debater 
propostas de projetos e normas. Obtido o 
consenso o projeto de norma é submetido à 
aprovação nacional, para só então passar à 
condição de norma técnica.  

 Existem vários tipos de certificações da 
Série ISO, mas no que tange a questão da 
qualidade dos serviços destaca-se a ABNT NBR 
ISO 9001:2000 que especifica requisitos para um 
Sistema de Gestão da Qualidade, onde uma 
organização precisa demonstrar sua capacidade 
para fornecer produtos que atendam aos requisitos 
do cliente e aos requisitos regulamentares 
aplicáveis, e objetiva aumentar a satisfação do 
cliente de acordo  com  a avaliação da ISO em 
2004.  

"Atualmente as organizações de serviço 
representam um número grande de empresas 
certificadas pela ISO 9001:2000, 
aproximadamente 31% do total" 
(Fonte:http://www.iso.org/iso/en/iso9000-
14000/certification/isosurvey.htmlAvalia). 

 Mas Para a empresa conseguir esse 
reconhecimento ela deve passar por um rigoroso 
processo de avaliação onde serão cobrados vários 
requisitos que atestem  sua qualidade. Alguns 
destes requisitos são: Responsabilidade da 
direção; Sistema da qualidade; Análise crítica de 
contratos; Controle de projeto; Controle de 
documentos; Aquisição e Produtos fornecidos 
pelo cliente. Com o cumprimento destas e de 
outra normas pode-se conseguir esse valoroso 
diferencial de qualidade. 

 

5. O CLIENTE 
Nos últimos tempos, as empresas têm estreitado 
os laços com o consumido, seja escutando 
reclamações através de um SAC (Serviço de 
Atendimento ao Cliente) ou de um 0800, seja 
analisando-o sistematicamente através das 
pesquisas de opinião. Tais procedimentos, além de 
permitir conhecer as opiniões e os desejos dos 
consumidores possibilitam que as empresas 
planejem a sua atenção no mercado e inovem seus 
serviços e produtos, com vistas a atender as 
expectativas dos atuais e futuros clientes.  

Há quem diga que nenhuma empresa terá sucesso 
se for guiada apenas pelo cliente, pois num mundo 
mergulhado em tantas mudanças, o consumidor é 
incapaz as próprias necessidades. Nesse sentido, 
caberia então as empresas ir além das expectativas 
do cliente e até mesmo surpreendê-lo. 

É bom lembrar que o cliente mudou. Se no 
passado ele aceitava passivamente produtos de 
baixa qualidade e até se submetia a atendimentos 
sofríveis, hoje seu perfil é outro. O cliente agora 
exige, aprendeu a comparar preços e a estabelecer 
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melhor a relação custo/benefício dos produtos, 
voltou sua atenção para a forma como é atendido, 
quer qualidade na prestação de serviços e tem uma 
visão mais clara dos seus direitos de consumidor. 

Uma empresa prestadora de serviços pode 
conhecer seus clientes de duas maneiras: de forma 
geral, através do conhecimento dos padrões e 
motivações de consumo da clientela e de forma 
individual, através do relacionamento do cliente 
com o pessoal da linha de frente. Os profissionais 
que estão em contato direto com os clientes quase 
sempre têm uma boa idéia de suas expectativas e 
necessidades.  

Há vários tipos de clientes, e cada qual é motivado 
por diferentes valores, atitudes e crenças.  O 
cliente submisso (levam silenciosamente os 
negócios para os concorrentes), o cliente 
agressivo (reclama de imediato e em voz alta), 
cliente da alta roda (só querem o melhor e estão 
dispostos a pagar por isso), cliente aproveitador 
(aqueles que vão duvidar das garantias dos 
produtos e dizer que foram mal tratados pelos 
funcionários para ganhar a melhor) e o cliente 
queixoso (nunca está satisfeito). 

 

O CLIENTE CADA VEZ MAIS 
EXIGENTE 
A partir de 11 de março de 1991, O Brasil passou 
a integrar o grupo de países que defende o 
consumidor. A lei número 8.078/90 instituiu o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), que 
define e estabelece a política nacional de relações 
de consumo, os direitos básicos do consumidor, a 
qualidade de produtos e serviços, as práticas 
comerciais, a proteção contratual e outras 
disposições que dão conta dos principais 
interesses dos consumidores. Graças a isso hoje 
podemos afirmar que o CDC contribui 
indiretamente para melhorar a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos no mercado. 

Lembramos que a mesma atenção dada à 
qualidade dos produtos vendidos também deve ser 
dispensada à qualidade do serviço prestado. O 
fornecedor de um serviço deve responder pelo 
reparo dos danos relativos à prestação daquele 
serviço e por informações inadequadas ou 
insuficientes. Ele também é considerado 
responsável por quaisquer disparidades existentes 
entre o que constar numa oferta ou mensagem 
publicitária e o que for efetivamente praticado 
pela empresa. Como cita o advogado Antonio 
Carlos de Morais Gottardi “O cidadão na 

condição de consumidor, está protegido contra 
eventuais defeitos nos produtos e serviços 
adquiridos, assim como contra as vendas 
enganosas.” 

O consumidor que necessitar de apoio para 
preservar seus direitos deve procurar o Programa 
de Orientação e Proteção ao Consumidor, 
conhecido como Procon. Este órgão do  governo 
federal  que fiscaliza empresas e instituições, 
centraliza as denúncias de violação de direitos do 
consumidor e o representa na justiça. 

É fato que as empresas estão mais atentas às suas 
responsabilidades e compromissos com os 
clientes, mas também é verdade que estes não 
estão parados esperando proteção; ao contrário, os 
clientes têm se mostrado ativos defensores de seus 
direitos de consumidor. 

Hoje o cliente dispõe de uma gama considerável 
de órgãos nacionais e estaduais, jornais, revistas e 
sites de defesa do consumidor para informá-lo ou 
ajudá-lo. Vamos citar alguns deles: todos os SACs 
e 0800 de empresas, Procon (Fundação de 
Proteção e Defesa do Consumidor), Pronacon 
(Programa Nacional de Proteção e Defesa do 
Consumidor), Idec (Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor), Andif (Associação Nacional de 
Defesa de Instituições Financeiras), ANS 
(Agência Nacional de Saúde), INPM (Instituto 
Nacional de Pesos e Medidas), revista “pró-
Consumidor”, sites como por exemplo 
www.queroreclamar.com.br ou  
www.reclamaradianta.com.br entre outros. 

Repetimos que o consumidor deseja ser tratado 
como cliente preferencial e, na verdade, tem esse 
direito, como bem diz o slogan de um banco 
brasileiro: “Pessoas fora de série merecem um 
atendimento fora do comum”. 

O fato é que nessa nova relação entre o cliente e o 
fornecedor todos saem ganhando: o cliente ganha 
com produtos e serviços adequados às suas 
necessidades, e o prestador de serviços, com a 
fidelidade do cliente, a manutenção e até a 
ampliação do mercado. 

CONCLUSÃO 
Quando indagamos se o serviço ao cliente é uma 
arma crucial para vencer nos negócios, a maioria 
dos gerentes concordará veementemente e 
expressará alguma variação sobre a eterna história 
do cliente ser “o rei”, “a peça-chave”, “o número 
um”, ou “a pessoa que assina o nosso 
contracheque”. 
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A maioria das empresas não se tornam lideres em 
serviços da noite para o dia. Têm que trabalhar 
com afinco, continuidade e também com a 
oportunidade de buscar um nível de serviço 
excelente de forma consciente e racional, para 
poder ser mais eficiente do que desenvolver 
serviços por imposição. 

A estratégia vem em primeiro lugar, pois ela é a 
base sobre a qual se organizam todos os outros 
elementos do serviço, e estratégias bem-sucedidas 
também combinam as capacidades de serviços da 
companhia com as expectativas de seus clientes-
alvo. 

A liderança orna a estratégia uma realidade 
cotidiana. As medidas de avaliação da qualidade 
do serviço fecham o ciclo que começa com a 
estratégia, onde se mostram os pontos fortes e 
fracos de outros elementos do serviço. 

Mostramos o quanto é difícil atingir um alto nível 
de qualidades nos serviços, levando em conta as 
múltiplas interações que são difíceis de controlar e 
coordenar, o alinhamento necessário entre as 
operações de bastidores e de proscênio, a enorme 
importância da seleção, da formação e da 
motivação dos funcionários. Mas não devemos 
esquecer que, dentro de um contexto evolutivo, é 
essencial implantar uma dinâmica de melhoria 
contínua.  

Não é suficiente pesquisar a opinião dos clientes 
no intervalo de alguns anos. É preciso ter o 
mecanismo que lhe permita medir o pulso dos 
clientes com regularidade e precisão. Um dos 
aspectos mais desafiadores da administração da 
qualidade do serviço é criar formas confiáveis de 
medir a ficha de avaliação do cliente. 
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RESUMO 

O Brasil vem ganhando mais espaço cenário mundial, buscando sua consolidação, 
novos parceiros e mercados consumidores neste e no âmbito têxtil e de confecções 
tal tendência também se confirma. Este estudo buscou compreender o segmento 
têxtil e de confecções brasileiro no tocante às suas relações com o comércio exterior, 
considerando a conjuntura histórica e econômica na qual está inserido, utilizando 
também de um estudo de campo com uma empresa do setor, a Coteminas O artigo 
embasa-se em informações fornecidas por órgãos públicos, pela empresa estudada e 
dados de sites da internet. Constata-se a relevância deste setor para a economia da 
nação, a preocupação com a qualidade e competitividade do produto, bem como com 
a busca pela melhoria e atualização contínuas da empresa. 

Palavras - chave: Comércio exterior, Economia. Setor têxtil, Coteminas. 

 

ABSTRACT 

Brazil has earned more space on the world-wide scene, searching for its 
consolidation, new partners and consuming markets and concerning to the textile 
sector that tendency is also confirmed. This study tried to understand the Brazilian 
textile segment in regards to its relations with the foreign trade, weighing up its 
historical and economical situation nowadays and also using a study made with a 
company of the sector, the Coteminas. This article is based on information supplied 
for public agencies, for the studied company and data of sites on internet. It is noted 
the importance of this sector to the nation’s economy, the concern with the 
product’s quality and competitiveness as well as with the continuous search for 
improvement and updating of the company. 

Word-keys: Foreign trade. Economy. Textile sector. Coteminas. 

 

 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET‐RN 

Natal‐RN ‐ 2008.  

194 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo procura compreender o setor têxtil e de confecções em âmbito 

nacional e internacional, no que tange a seu dinamismo econômico e inserção no 

comércio exterior brasileiro. Para tanto, foi realizado um estudo de campo com a 

Coteminas, empresa brasileira que atua no setor têxtil e de confecções e que é 

também líder de mercado.         

 A relevância do setor estudado no âmbito econômico não pode ser ignorada 

pelos responsáveis pelas relações comerciais, tanto no tocante ao mercado doméstico 

como ao mercado internacional. No Brasil, o setor têxtil é o responsável por 17,5% 

do PIB relativo à Indústria de Transformação e pela geração de 1,65 milhão de 

empregos. No entanto a indústria de confecções ainda sofre com as variáveis 

macroeconômicas desfavoráveis e com a falta de isonomia na competição 

internacional.         

 De acordo com o balanço divulgado pela Associação Brasileira da Indústria 

Têxtil e de Confecção (ABIT, 2008), o setor apresentou no último ano um 

faturamento estimado em US$ 34,6 bilhões, sendo a pauta de exportações 

responsável por cerca de US$ 2,4 bilhões e as importações US$ 3,0 bilhões.  

 No tocante ao mercado internacional o setor das indústrias têxteis e 

confeccionados ocupa a sexta posição no ranking mundial de produtores, o setor vem 

passando por uma série de transformações em termos tecnológicos. Com um 

mercado cada vez mais exigente, e consoante às necessidades do cliente, se fez 

necessário uma atualização tanto de maquinários como dos funcionários, tais 

benefícios chegam ao consumidor em forma de um produto com maior qualidade e 

com um preço mais acessível a todas as camadas sociais.   

 Neste contexto e levando em consideração a significativa necessidade de se 

compreender a importância do cluster têxtil e de confecções brasileiro no mercado é 

que este trabalho foi elaborado. Espera-se que o estudo forneça uma contribuição 

para a melhor compreensão sobre o cluster.  
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2. CONTEXTO HISTÓRICO-ECONÔMICO DO SETOR TÊXTIL E DE 
CONFECÇÕES 

O processo de industrialização no Brasil teve seu início com a indústria têxtil. 

Suas raízes surgem antes da chegada e da ocupação do País pelos portugueses, onde 

os índios que aqui habitavam já exerciam atividades artesanais, embora que 

utilizando técnicas primitivas, para várias finalidades, inclusive para proteção 

corporal.          

 Contudo, partindo-se do pressuposto de que tudo teria se iniciado com a efetiva 

ocupação do território brasileiro, ocorrida em 1500, pode-se identificar quatro etapas 

importantes para a definição da evolução histórica e econômica da indústria têxtil no 

país: a fase colonial, em que a característica fundamental é a incipiência da indústria 

têxtil, além de sua descontinuidade; a fase de implantação, quando ocorre realmente 

um estímulo à industrialização no país, principalmente para o setor têxtil, que foi 

pioneiro nesse processo, embora a industrialização de fato não viesse a acontecer de 

imediato, mas de forma lenta; a fase da consolidação, que se dá quando o Brasil 

passa a ter uma razoável cultura algodoeira, matéria-prima básica da indústria têxtil, 

mão-de-obra abundante e um mercado consumidor em crescimento; e a fase atual, 

em que as empresas brasileiras buscam maior competitividade no mercado 

internacional junto a seus grandes concorrentes, a China e a Índia.   

 O setor têxtil e de confecção nacional compreende mais de 30 mil empresas e 

gera 1,65 milhão de empregos em toda a sua extensa cadeia, que inclui fios, fibras, 

tecelagens e confecções.         

 No tocante ao Rio Grande do Norte, por exemplo, a história da indústria têxtil já 

existe de longa data, desde os áureos tempos da fartura algodoeira em que o estado 

se destacava na pauta dos grandes produtores de algodão no país. Trazendo este 

segmento para a atualidade, constata-se que o estado agora possui um novo atrativo 

para essa indústria: a boa qualidade da mão-de-obra existente, com cerca de oito mil 

pessoas que ajudam a produzir as 10 mil toneladas mensais de fios e tecidos que 

saem das fábricas do estado todo mês. Mas, as empresas pertencentes a este setor, 

enfrentam dificuldades como a falta de infra-estrutura necessária ao escoamento do 
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produto, por exemplo.       

 Constata-se também a existência de uma mistura do setor têxtil com o de 

confecção, que são segmentos complementares e muito ligados, um dependendo do 

outro de forma muito forte. Os setores têxtil e de confecções se mostram dois 

setores interligados para, à grosso modo, uma finalidade em comum que não só 

atuam no âmbito econômico, mas também no social, gerando milhares em empregos 

diretos e indiretos. De acordo com o presidente da Coteminas, João Lima, em 

entrevista dada ao jornal Tribuna Do Norte no dia sete de Maio do presente ano: 

 

Nas fábricas têxteis tenho certeza absoluta que emprega em torno de oito mil 
funcionários. E, na confecção, emprega, no mínimo, entre 35 e 40 mil 
funcionários. É um número, seguramente, por volta disso. Então, o setor, em 
conjunto, emprega mais de 40 mil pessoas, seguramente. 

 

Então, nota-se a relevância da presença da indústria de confecções para o Brasil 

e para o Rio Grande do Norte, inclusive nos mais diversos segmentos de produtos – 

como é o caso da Coteminas, que atua na área de cama, mesa e banho –, muito 

embora, devido ao Brasil ser um país tropical e seu clima ser seu maior atrativo, 

haja um enfoque maior à moda praia. 

2.1 O SETOR TÊXTIL NA ATUALIDADE 

Com o advento da globalização no final do século XX, ocorre uma nova 

configuração na economia mundial. O mundo vive atualmente um intenso processo 

de transformação nunca antes visto, e tal fato requer a extrema flexibilidade de 

agentes econômicos a fim de se adequarem a essa nova realidade. As empresas, 

agentes de forte participação na economia global, vêm necessitando cada vez mais 

de estratégias e incentivos que as insiram no contexto vivenciado, as tornem 

competitivas, consolidem e fidelizem suas marcas e clientes.   

 No que tange a economia, atualmente tem-se verificado importantes 

transformações no âmbito macro e micro econômico do mundo, mudanças no 
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âmbito tecnológico e social são as mais relevantes. Os sistemas econômicos1 têm se 

apresentado cada vez mais organizados, utilizando-se da tecnologia da informação 

para se destacarem no concorrido mundo da economia. (PASSOS & 

NOGAMI,1994).         

 Políticas de incentivo às exportações são de extrema importância para a 

economia do país, principalmente se tratando do Brasil que possui uma carga 

tributária onerosa, assim, faz-se necessário o uso de mecanismos/políticas públicas 

que visem sua amenização, a fim de que os produtos comercializados tenham custo 

final mais atrativo ao mercado. No setor têxtil  e de confecções, é constatado que as 

empresas brasileiras enfrentam grandes dificuldades ao se inserirem no comércio 

internacional, visto que seus principais concorrentes no segmento - China, Índia e 

Paquistão - dispõem de mão-de-obra, matéria-prima e insumos mais baratos, 

tornando seus produtos bem mais competitivos.     

 O crescimento do poder competitivo de alguns países periféricos (como Coréia 

do Sul, Taiwan, Hong Kong, Indonésia, Tailândia, Índia e Paquistão) promoveu 

algumas mudanças fundamentais nas tendências da economia global. Essas 

mudanças apontaram para um novo padrão de concorrência, baseado não apenas em 

preços, mas também em qualidade, flexibilidade e diferenciação de produtos, além 

da própria organização do comércio intrablocos, procurando reunir os avanços 

tecnológicos alcançados na indústria têxtil à mão-de-obra barata de alguns países 

periféricos, que passaram a atuar crescentemente na confecção – segmento que, 

apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda permanece intensivo em mão-de-

obra.          

 No que concerne ao cenário econômico brasileiro, é constatado um crescimento 

considerável nos últimos anos, o Brasil adotou uma política voltada para economia 

e vem vivendo um excelente momento no cenário mundial. As principais razões 

que justificam o bom momento da economia e, conseqüentemente, o fortalecimento 

da moeda brasileira são o aquecimento econômico global, a melhora dos 

fundamentos domésticos e a fragilidade do dólar. No entanto, é necessário atentar 

                                                            
1 Sistemas econômicos é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades 
econômicas de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. (PASSOS & 
NOGAMI,1994) 
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para as mudanças que vem ocorrendo no mundo, principalmente no tocante às 

novas perspectivas de mercado – o contexto de mudanças e riscos tem feito com 

que as grandes empresas alterem seu modo de enxergar o mercado. Na atualidade, 

as empresas têm buscado se orientar para uma visão empreendedora e moderna, 

porém cautelosa e contemplativa. 

3. PRINCIPAIS FATORES ECONÔMICOS INTERVENIENTES NO 

SETOR TÊXTIL 

Na década de 90, o setor têxtil passou por fortes transformações. Durante essa 

década observou-se a perda de importantes mercados internacionais e a crescente 

concentração das exportações têxteis brasileiras na América Latina, em especial o 

Mercosul. Já a composição da pauta de exportações praticamente não se alterou: 

constituíram-se principalmente de tecidos e confeccionados de algodão (parcela de 

58% do total das exportações). Tal fato se dá devido à abertura de mercado que 

ocorre no Brasil no início dos anos 90, possibilitando a entrada significativa dos 

produtos asiáticos, basicamente, com baixíssimo custo e uma qualidade, dita muitas 

vezes, inferior, impactando fortemente a indústria nacional. 

Já no ano de 2001, por meio de uma parceria entre a ABIT e a APEX (Agência 

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), foi criado o programa 

TEXBRASIL – Programa Estratégico da Cadeia Têxtil Brasileira -, com intuito de 

apoiar e preparar as empresas do setor para estas apresentarem os produtos 

brasileiros no mercado internacional. O TEXBRASIL tem por objetivo aumentar a 

plataforma de empresas brasileiras exportadoras incentivando a inserção das mesmas 

no mercado globalizado.  

Atualmente, reduzir a Carga Tributária é a pauta mais urgente discutida pela 

cadeia, empresários e governo, e pode inclusive definir o futuro do setor. A ABIT 

tem trabalhado intensamente nesta causa que proporcionará aos empresários 

brasileiros pagarem taxas de juros um tanto mais semelhantes às de seus 

concorrentes, tornando seus produtos mais atrativos. 

 Apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor têxtil e de confecções brasileiro 

nos últimos anos, este não perdeu sua competitividade. A situação atual é 

decorrência de fatores macroeconômicos adversos como taxa cambial apreciada, alta 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET‐RN 

Natal‐RN ‐ 2008.  

199 

taxa de juros, excessiva carga tributária, precária infra-estrutura, demasiada 

burocracia, dentre outros fatores, o que é amplamente conhecido como “custo 

Brasil”, além da falta de acordos internacionais com mercados potenciais. 

 

 

 

 

4. O SETOR TÊXTIL NO COMÉRCIO MUNDIAL 

A Argentina nos últimos anos vem sendo o principal mercado externo de 

produtos têxteis e confeccionados brasileiros, respondendo por 23% dos embarques, 

seguido pelos Estados Unidos com 20%, União Européia com 9,5% e México com 

4%. Juntos, esses quatro mercados respondem por 57% do total exportado pelo setor 

para todo o mundo (ABIT, 2007).       

 No tocante às importações, houve forte expansão em praticamente todos os 

segmentos do setor, comportamento que certamente também foi influenciado pela 

valorização do Real. Em dólares, as importações cresceram em média 41,5% com 

destaque para fibras (+25,7), fios (+73%), Filamentos (+24,6%), tecidos (+56,4%), 

vestuário (+45%) e tecidos especiais (+23,5%).     

 A China seguiu em 2007 como o principal fornecedor de produtos têxteis e 

confeccionados, com participação de 33% sobre o total que o setor importa de todo o 

mundo. O segundo principal fornecedor, a Indonésia, registrou vendas três vezes e 

meia inferiores às chinesas e teve participação de 9,6% nas importações, seguida de 

Estados Unidos e Índia com 7%%, Argentina 5,4%, Coréia do Sul e Taiwan com 

4,5%.         

 Percebe-se, assim, que se faz necessário fornecer às empresas brasileiras do setor 

abordado as devidas condições para sua prosperidade e pleno desenvolvimento, 

tendo em vista que as proporcionadas aos seus principais concorrentes no comércio 

internacional são seu diferencial no mercado. 

4.1 A COTEMINAS, O SETOR TÊXTIL E O MERCADO 

Fundada em 1967, a Coteminas é atualmente uma das maiores empresas na 

área têxtil e de confecções do Brasil, atuando em âmbito nacional e internacional, 
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sendo que sua inserção no mercado externo só veio a ocorrer a partir de 1998. A 

empresa, atualmente, possui quinze unidades espalhadas pelo Brasil e uma na 

Argentina, país que mais importa seus produtos.    

 A Coteminas contava com um número mais expressivo de funcionários, no 

entanto devido a instabilidades no ramo têxtil de caráter macro e microambientais  

reduziu-o significativamente - o setor têxtil e de confecção do Brasil registrou no 

último ano um déficit na balança comercial da ordem de US$ 700 milhões, o maior 

desde 1998.         

 É observado que várias empresas optam por uma inserção no mercado externo 

como alternativa para aumentar sua arrecadação nos períodos em que seus 

mercados domésticos não fornecem o retorno lucrativo objetivado, outras optam 

por um plano de internacionalização como condição sine qua non para o 

crescimento e sustentação da empresa, muito embora seja constatada uma crescente 

tendência de focalização no mercado interno pelo ramo têxtil e de confecções 

devido à forte concorrência internacional. No caso da Coteminas, a empresa atua e 

está consolidada em ambos os mercados, apesar de não adotar um plano de 

internacionalização. 

No entanto, a Companhia destaca que os principias fatores macroeconômicos 

que dificultam a atuação da empresa são as elevadas taxas de juros, a alta carga 

tributária e a ausência de incentivos fiscais por parte do governo, como também a 

ausência de políticas de estímulo ao consumo interno.    

 Na atualidade, devidos as intempéries climáticas que vêm ocorrendo no planeta, 

verifica-se uma forte tendência das empresas a tratarem de seu desenvolvimento 

econômico atrelado à responsabilidade sócio-ambiental e tal fato é percebido com 

êxito na empresa estudada. A Companhia investe na adoção de instalações para a 

preservação ambiental com fábricas equipadas com unidades de tratamento de 

efluentes industriais, antes de seu lançamento no leito dos rios.  

 Dessa forma, constata-se a relevância do setor têxtil e de confecções para a 

economia do país, atuando de forma crescente tanto em seu mercado doméstico 

quanto internacional. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este artigo buscou compreender o cluster têxtil e de confecções brasileiro no 

tocante às suas características, tendências e relevância para a economia brasileira e, 

por conseguinte, sua representatividade e atual status no comércio internacional 

brasileiro. 

Foi constatada no estudo, a grande participação do setor têxtil e de confecções 

em âmbito econômico e também social no Brasil – gerando 1,65 milhão de empregos 

no país – no decorrer da história da nação e do setor, estando atrelado até a 

atualidade com o desenvolvimento econômico do país. 

Verificou-se também que, no tocante ao comércio internacional, o setor 

analisado enfrentar algumas dificuldades quanto a seu pleno desenvolvimento neste, 

devido, principalmente, à alta rivalidade dos produtos chineses e asiáticos, seus 

maiores concorrentes, visto que tais países dispõem de mão-de-obra, matéria-prima e 

insumos com custo mais baixo, influindo diretamente no preço final e 

competitividade de seus produtos finais. 

Percebe-se, ainda, uma tendência da indústria têxtil brasileira a focalizar seu 

mercado interno, devido a sua ainda incipiente participação no comércio exterior. 

Contudo, diante dos dados coletados e do estudo de campo realizado com a 

Coteminas, pode-se inferir que o setor tem se mostrado prospero e com grande 

potencial exportador. 

Sendo assim, pode-se compreender que setor têxtil e de confecções 

desempenha papel de grande relevância para a economia brasileira e seu comércio 

exterior, atuando de forma ativa e crescente tanto no mercado doméstico, quanto no 

internacional.  
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RESUMO 

Com o advento da globalização no final do século XX, ocorre uma nova 
configuração econômica no mundo. Tal fato permite um salto na criatividade 
publicitária brasileira. Daí, esse segmento no setor de serviços ganha maior 
notoriedade e passa a atuar no mercado mais intensamente, com o uso de tecnologias 
atuais e prezando pela qualidade e criatividade. Este artigo buscou compreender as 
estratégias empresariais no âmbito do setor de serviços, utilizando-se de um estudo 
de campo com uma empresa do ramo da publicidade, a C4U Comunicação, a fim de 
compreender o dinamismo vivenciado no mundo da publicidade e dos serviços em 
geral. A coleta de dados foi realizada por meio de revisões bibliográficas, dados 
fornecidos pelo proprietário da empresa em entrevista e também com base em 
informações colhidas em sites na internet. No artigo foi constatada a relevância da 
publicidade no setor de serviços e para o sistema capitalista competitivo da 
atualidade e, conseqüentemente, para a economia. Nota-se ainda que as empresas 
têm feito uso do artifício da publicidade para se destacarem no cenário competitivo, 
promoverem a fidelização de seus clientes e conquistarem sua fatia de mercado. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O mundo vive atualmente um intenso processo de globalização nunca antes 

visto, e tal fato requer a extrema flexibilidade de agentes econômicos a fim de se 

adequarem a essa nova realidade. As empresas, agentes de forte participação na 

economia global, vêm necessitando cada vez mais de estratégias que as insiram no 

contexto vivenciado, as tornem competitivas, consolidem e fidelizem suas marcas e 

clientes. 

 No âmbito de se estabelecer uma ligação entre as empresas, seu 

microambiente, e o mundo externo surge a publicidade, ramo que se inicia no Brasil 

ainda no século XIX, quando o desenvolvimento econômico, que tinha por base a 

agro-exportação, gera um crescimento urbano capaz de abrigar diferentes atividades 

profissionais e setores de negócios que necessitavam comunicar sua existência ao 

mercado. Os mecanismos utilizados para a elaboração de propagandas e campanhas, 
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com o decorrer do tempo e com a revolução industrial, foram sendo aprimorados, 

reinventados e implementados, mostrando, desde os primórdios de sua existência, a 

flexibilidade desta área quanto a adequação à realidade vivenciada. 

Atualmente, as empresas de publicidade desempenham um trabalho duplo no 

que tange à estratégia empresarial, devem buscar estratégias que as evidenciem e 

diferenciam no mercado publicitário e ainda se preocupar com a elaboração de 

estratégias para seus clientes. Análises macro e microambientais, como o 

monitoramento de novos entrantes, necessidades do cliente, são atividades que 

devem ser desenvolvidas segundo duas óticas: a da empresa em si e a da empresa 

contratante do serviço. 

Nesse contexto, a C4U Comunicação, empresa que atua no mercado 

publicitário a pouco mais de um ano e que já conta com grandes empresas em sua 

clientela, foi escolhida como referência para a compreensão dessa área. Serão 

analisados aspectos como a atual relevância do setor para o mercado, suas 

estratégias e o tipo de administração estratégica da empresa em questão.  

2. O SETOR DE SERVIÇOS 

A história da prestação de serviços é marcada por mudanças que estão em 

sinergia com o desenvolvimento econômico e social do país. 

No âmbito econômico, a relevância do setor de serviços é identificada em seus  

expressivos números, sendo este o responsável por grande parte da geração de 

emprego no mundo,inclusive no Brasil. Em alguns países este setor é a principal 

fonte de renda. 

Os serviços não só atuam junto aos processos produtivos.Ao longo da história, 

constata-se a propaganda como sendo arma crucial dos regimes totalitários. No 

tocante ao Brasil, percebe-se o intenso uso desse serviço durante a Era Vargas, por 

meio do Departamento de Imprensa e Propaganda do regime, por exemplo. 

O setor terciário , como também é denominado o setor de serviços, compreende 

atualmente a um terço do comércio mundial, sendo ainda a área de maior 

crescimento econômico. No Brasil, os números deste setor são relevantes, no ano de 
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2005 os serviços foram responsáveis por cerca de 65,3 % do PIB contra 28,3% das 

indústrias, segundo segmento com maior participação no PIB. 

Órgão interveniente no setor de serviços e que visa promover o 

desenvolvimento e a valorização deste é a Central Brasileira do Setor de 

Serviços (CEBRASSE), que atua articulando a união das empresas, sindicatos e 

associações patronais desse segmento. Segundo o presidente da CEBRASSE, 

Paulo Lofreta: 

 
O Setor Serviços é hoje o grande diferencial da economia no Brasil. Seu 
pujante crescimento nos últimos anos garante claramente esta afirmação, não 
só pelo volume de trabalhadores empregados na economia formal, como, e 
fundamentalmente, pela participação expressiva do Setor no PIB Nacional. 
 

 
 

No Brasil, o conceito de terceirização disseminou-se no meio empresarial, 

trazendo ganhos de produtividade, pressionou drasticamente todos os custos para 

baixo e provocou um crescimento bastante significativo no setor serviços. Hoje 

toda empresa precisa se dedicar ao seu core business1, podendo delegar todas as 

suas atividades acessórias aos especialistas visando à produtividade e à 

eficiência. 

Com relação ao desempenho da área de comunicações, os serviços 

ofertados pelas operadoras de televisão por assinatura foram responsáveis por 

21,5%, que somados aos Serviços de televisão aberta (produção, programação, 

veiculação de publicidade e merchandising) totalizaram 68,8% da receita dos 

Serviços audiovisuais.  

No que tange a publicidade, seus serviços são um dos segmentos mais 

importantes entre os Serviços técnico-profissionais prestados às empresas, pelo 

dinamismo, criatividade e uso de mão-de-obra qualificada, e geraram R$ 4,1 

bilhões de receita, em 2005, contra R$ 3,2 bilhões, em 2004. 

  Nos Serviços de campanhas publicitárias realizadas por agências de 

publicidade, predominam aquelas voltadas para o setor privado, com 85,3% na 

receita, seguida de Campanhas de Governo ou de estatais – inclusive campanhas 

                                                            
1 Termo em inglês que significa a parte central de uma área de negócios ou negócio e que é geralmente 
definido em função da estratégia dessa empresa para o mercado. É também utilizado para definir qual o 
ponto forte e estratégico da atuação de uma empresa. FONTE: Wikipédia, 2008. 
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institucionais e de produtos (11,9%). As Campanhas publicitárias realizadas para 

publicidade legal (balanços, editais, avisos legais, etc.), as Campanhas políticas e 

as Campanhas sobre responsabilidade social representaram as menores parcelas 

na receita: 1,6%, 0,9% e 0,3%, respectivamente. 

 

3. AS ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS NOS SERVIÇOS 

 

A estratégia empresarial atualmente desempenha um papel de 

fundamental relevância para um desempenho eficaz de uma empresa. A 

evolução dos conceitos e práticas relacionados ao planejamento empresarial está 

vinculada as modificações que o cenário mundial vem sofrendo, faz-se 

necessário conhecer a natureza do negócio em que está se inserindo e as 

potencialidades dos mercados, assim como a da empresa,tal como é 

imprescindível se preparar para enfrentar os desafios impostos pelo mercado. 

Segundo Tavares (2007) a década de 70 correspondeu à fase do 

planejamento estratégico, esta fase foi marcada por um conjunto de conceitos de 

simples significação, mas nem sempre de fácil implementação. Entre estes 

alguns conceitos como o da Análise SWOT2 e das Unidades Estratégicas de 

Negócios se destacavam. 

No entanto, as organizações nem sempre se mostravam adequadas para a  

implementação de uma estratégia , fatores como tipo de liderança e a cultura 

organizacional , influenciavam diretamente nesta fase. Deste modo se abriu um 

nicho para a gestão estratégica, que visa superar os entraves apresentados pelo 

planejamento estratégico. 

As contribuições da estratégia empresarial são visualizadas nos mais 

diversos aspectos da economia e no âmbito dos serviços é constatado que as 

estratégias tem tido grande participação e importância no sucesso deste setor. 

                                                            
2 Ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo usado como base para 
gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido a sua 
simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão 
de uma multinacional. 
Fonte: Wikipédia, acesso em 28/07/2008 
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De acordo com Irineu G. N. Gianesi & Henrique Luiz Corrêa, a principal 

preocupação das empresas na atualidade tem se voltado para como gerir seus 

serviços de modo a obter, manter e ampliar sua competitividade no mercado.  

Conforme a análise feita no setor de publicidade na área de serviços e os 

autores supracitados, constata-se a preocupação contínua das empresas com a 

qualidade do serviço ofertado a fim de fidelizar o cliente, manter a 

competitividade e, assim, garantir a longo prazo sua fatia de mercado e a 

continuidade do projeto de serviço. 

 

3.1 AS ESTRATÉGIAS NA PUBLICIDADE 

 

Os mercados estão cada vez mais competitivos e, com isso, as empresas 

passam a se comunicar mais diretamente com seus clientes, utilizando-se de 

estratégias mais avançadas de publicidade e fazendo uso dos recursos 

tecnológicos que dispõem, tornando-se não mais um diferencial – como 

costumava ser na primeira metade do século XX -, mas agora uma condição sine 

qua non para a sobrevivência dessas empresas no meio econômico.  

Tomando por base as diferentes fases do ciclo de vida de um produto 

(seja ele tangível ou intangível), são elaborados diferentes tipos de estratégias 

publicitárias a fim de torná-lo mais competitivo frente aos seus concorrentes. 

Basicamente, são definidos quatro modelos distintos de Estratégia em 

Publicidade, os quais serão citados a seguir: 

a) Estratégias Concorrenciais - têm como principal objetivo 

mostrar as vantagens competitivas da marca, produto ou 

serviço, face aos seus concorrentes, sejam eles produtos da 

mesma empresa, de outras empresas concorrentes ou da 

distribuição, podendo utilizar-se de critérios comparativos, 

financeiros e/ou promocionais, por exemplo, no momento de 

elaboração e implementação de uma estratégia. 

b) Estratégias de Desenvolvimento Global – seu uso permite além 

da conquista de quota à concorrência, as empresas aumentarem 

as suas vendas provocando o crescimento da procura global, 
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criando novos consumidores ou incitando os clientes atuais a 

consumirem mais. 

c) Estratégias de Fidelização – têm como objetivo principal a 

fidelização dos consumidores existentes. Podem objetivar 

reforçar a imagem da marca, impedir o seu envelhecimento e 

manter (ou aumentar) a sua notoriedade. 

d) Estratégias de Influência Cognitiva ou Comunicação 

Institucional – têm como objetivo criar uma valorização ou 

uma imagem global favorável seja para a marca organização, 

seja para a marca do produto ou serviço, favorecendo assim a 

inserção da mesma no contexto social e criando atitudes 

positivas face à marca. 

 

4. A EMPRESA E O MERCADO 

 

Com o advento da globalização no final do século XX, decorre uma nova 

configuração econômica no mundo. Tal fato permitiu um salto na criatividade 

publicitária brasileira, levando o país à condição de terceira potência mundial em 

criação publicitária na década de 90. 

Este trabalho se propôs a estudar a C4U Comunicação, empresa 

publicitária potiguar com cerca de um ano e meio de existência, que já se 

consolidou no mercado e trabalha com grandes empresas instaladas no Rio 

Grande do Norte, como também outras empresas originárias do estado. 

  A C4U Comunicação é uma empresa de pequeno porte, possui seis 

funcionários, sendo dois na criação, dois na “venda”, um contador e o próprio 

proprietário, que é também o administrador. Segundo o proprietário, a empresa 

tem como principal estratégia a fidelização do cliente, evitando o enfoque na 

concorrência e dando ênfase para qualidade do serviço que vem sendo prestado. 

  A empresa possui clientes como lojas de carro, grupos imobiliários, 

dentre outros segmentos, e tem apresentado um crescimento considerável, visto 

seu pouco tempo de existência. 
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  A C4U adota um modelo de tomada de decisão centralizado, muito 

embora tenha um perfil de liderança liberal. O respondente coloca que o 

acompanhamento do desempenho dos funcionários da empresa é feito mediante 

o estabelecimento de prazos, que devem ser cumpridos a rigor.  

  Com relação ao planejamento da empresa, o administrador faz o contato 

direto com o cliente e, em seguida, repassa-as para a criação e nenhum trabalho 

sai da empresa sem passar por seu consentimento. Constatou-se também que a 

administração está sempre aberta para ouvir a opinião de seus funcionários no 

processo criativo da empresa, o que ajuda a fidelizar e estabelecer vínculos dos 

profissionais entre si e com a empresa. 

Nota-se, por meio dos dados coletados na empresa e em pesquisas 

bibliográficas, que no setor de serviços a ênfase é dada ao cliente, a sua 

fidelização torna-se a maior estratégia que uma empresa pode dispor. 

É percebido que, no setor abordado, as empresas devem adaptar-se não 

só às tendências de mercado, mas principalmente às necessidades e exigências 

de sua clientela, dessa forma, como conseqüência, se manterão competitivas pra 

o mercado. 

 

5. CONCLUSÃO 

  Este artigo analisou o segmento da publicidade e as estratégias utilizadas 

no setor de serviço, como artifícios para que a empresa se destaque no cenário 

econômico atual. 

  Constatou-se, a partir da análise de dados, que o setor abordado possui 

participação relevante no PIB brasileiro, sendo o que mais emprega no Brasil. 

Este setor compreende atualmente a um terço do comércio mundial, sendo ainda 

a área de maior crescimento econômico. 

  A publicidade no Brasil teve intenso uso durante a Era Vargas, e 

atualmente é ferramenta fundamental para que a empresa se sobressaia no 

mercado competitivo que se observa. 
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RESUMO 
Sociedade e espaço são um só. A apreensão do território passa pela inseparabilidade dessas 
duas categorias. Nesse sentido, podemos dizer que o território é palco e também figurante, ao 
mesmo tempo. Diante disso, aliando-se à nova realidade mundial ditada pelo capitalismo, 
encontra-se a necessidade de se pensar o território com outros olhos. Olhos voltados para o 
tempo presente, que admita o estudo do território enquanto espaço geográfico, espaço vivido, 
através da categoria de análise proposta por Milton Santos, o território usado como norma e 
como recurso pela sociedade, que é capitalista, mas que também precisa desse território para 
viver, habitar, se relacionar. A compreensão do território usado passa pelo estudo da dinâmica 
dos subespaços – nesse caso, utilizamos o espaço da Zona Norte de Natal/RN, enquanto 
subespaço. Seguindo essa perspectiva, desenvolvemos o presente artigo, que tem como 
objetivo principal: analisar a influencia do uso do território na dinâmica espacial do setor 
terciário na Zona Norte de Natal/RN. Para tanto se fez necessário toda uma fundamentação 
teórica no que diz respeito ao conceito de território usado trabalhado por Milton Santos, e um 
resgate dos processos históricos de formação sócio-espacial da Zona Norte, que foram 
realizados a partir de levantamento bibliográfico. O trabalho ora apresentado encontra-se 
dividido em duas partes: “Território usado: breves considerações”, no qual fazemos uma 
discussão teórica sobre o conceito de território usado, segundo Milton Santos; e, “A 
influência do uso do território na dinâmica espacial do setor terciário da Zona Norte de 
Natal/RN”, onde tentamos mostrar como o uso do território pela sociedade influencia na 
dinâmica espacial de um lugar, no caso, a Zona Norte, em espacial, através da rápida e intensa 
expansão que o setor terciário tem apresentado, nos últimos anos. A produção do espaço se dá 
através do uso do território pela sociedade. 
 
Palavras-chave: Território usado; Subespaço; Zona Norte de Natal/RN; Setor terciário. 
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TERRITÓRIO USADO: 
A INFLUÊNCIA DO USO DO TERRITÓRIO NA DINÂMICA ESPACIAL DO 

SETOR TERCIÁRIO DA ZONA NORTE DE NATAL/RN 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
No mundo globalizado o espaço geográfico tem grande importância, porque a eficácia das 
ações capitalistas está diretamente relacionada com a dinâmica do lugar (SANTOS, 2006a). 
Essas ações capitalistas se constituem como agentes do espaço e da sociedade. São dinâmicas 
espaciais intensamente ligadas ao capital. Por isso é preciso um estudo mais apurado e que 
considere a existência de uma nova realidade mundial, fundamentada na mundialização das 
relações. Faz-se necessário entender: o mundo no lugar e o lugar no mundo. Daí a importância 
de se estudar a categoria território usado pensada por Milton Santos, compreendendo todo o 
contexto de relações que ocorrem dentro da dinâmica dos subespaços. 
 
Enquanto recorte para análise da dinâmica dos subespaços, utilizamos a Zona Norte da cidade 
de Natal, que se encontra localizada no Estado do Rio Grande do Norte, Região Nordeste do 
Brasil. O espaço em questão tem apresentado um rápido e intenso crescimento econômico, 
nos últimos anos. Esse crescimento tem se expressado, principalmente, através da expansão 
do setor terciário.  
 
Dentro desse contexto, elaboramos a seguinte proposta de estudo: analisar como o uso do 
território pela sociedade, pelo homem tem influenciado a dinâmica espacial do terciário da 
Zona Norte de Natal. Entendendo que, o território usado, visto como categoria de análise, 
sinônimo de espaço geográfico, é vivenciado, por isso influencia e sofre influência constante, 
da sociedade que nele habita e que o utiliza como recurso de apropriação do capital, 
simultaneamente. 
 
Para elaboração do presente trabalho foi utilizado um levantamento bibliográfico, no qual 
encontramos: todo o aporte teórico-metodlógico, que nos leva a compreensão e apreensão do 
conceito de território usado (proposto por Milton Santos); e o histórico do processo de 
evolução sócio-espacial da Zona Norte de Natal, a fim de exemplificar como ocorre a 
dinâmica de um lugar, fortemente ligada aos interesses do capital. 
 
Na perspectiva de contemplarmos o objetivo da pesquisa, a dividimos da seguinte maneira: 
Território usado: breves considerações, no qual fazemos uma breve discussão teórica sobre o 
conceito de território usado, utilizado por Milton Santos; e, A influência do uso do território 
na dinâmica espacial do setor terciário da Zona Norte de Natal/RN, onde tentamos mostrar 
como o uso do território pela sociedade influencia na dinâmica espacial de um lugar, no caso, 
a Zona Norte, em espacial, através da rápida e intensa expansão que o setor terciário tem 
apresentado, nos últimos anos.  
 
O espaço é dinâmico. A sociedade é dinâmica. Santos (1998) trata disso quando fala que o 
fenômeno humano é dinâmico e uma das formas de revelação desse dinamismo está, 
exatamente, na transformação qualitativa e quantitativa do espaço habitado. As 
transformações acontecem a todo instante. Natal, a Zona Norte, ou qualquer outro lugar no 
mundo tem na relação sociedade-espaço, espaço-sociedade, uma constante e complexa rede 
de variações, de transformações, que organizam e (re)organizam, continuamente o espaço 
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global ou local. Aí reside a importância do estudo e compreensão da categoria território 
usado, porque antes de tudo ele é território vivido, território habitado, território animado pela 
vida humana, que ganha fôlego através das relações do homem com o espaço e vice-versa. 
 
 
1 TERRITÓRIO USADO: BREVES CONSIDERAÇÕES 
 

Vivemos em um mundo globalizado, ou como preferem alguns, mundializado. Como Santos 
(1996, p.15) afirma “Hoje, o que não é mundializado é condição de mundialização”. Por isso 
é imprescindível o estudo e compreensão do espaço geográfico. Espaço geográfico, que é 
segundo, Milton Santos, sinônimo de território usado, categoria indispensável para 
entendermos o funcionamento do mundo presente.  
 
O território usado é entendido por Santos, como espaço vivido, habitado, território de todos os 
homens, das empresas, das instituições. Nesse contexto, ele vai diferenciar o uso do território 
pelas empresas (território como recurso) e enquanto abrigo da sociedade (território normado). 
Essa relação entre território normado e território como recurso, nos leva à ligação entre o 
local e o global, e a importância de compreendermos que território nacional e território 
internacional estão diretamente relacionados e a dinâmica de um depende, necessariamente, 
da dinâmica do outro. De acordo com Souza (2005), é uma proposta na qual o território usado 
seja compreendido como uma mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local. 
 
É a essa profunda e íntima relação entre lugar e mundo e entre os lugares (um lugar e outro 
lugar), que se encontra a importância do território. Território que, foi durante toda a história, e 
ainda o é, visto como parte de uma extensão física do espaço, mobilizada como elemento 
decisivo no estabelecimento de um poder (GOMES, 2006). Ou seja, uma parcela do espaço 
que é controlada, que é vista como expressão de um poder. 
 
Todavia, cabe lembrar que a realidade mudou, e hoje, o mundo é um só. Em muitos lugares as 
fronteiras físicas/ políticas estão sendo superadas pelas fronteiras do capital. A categoria 
território usado não despreza o conceito de território enquanto campo de relações marcadas 
pelo poder (RAFFESTIN, 1993), o que acontece é uma transformação, desse território, em 
função do sistema capitalista. O que há é, segundo Santos (1998), uma transnacionalização do 
território.  Não se trata apenas de um território das formas, mas de um território que 
compreende objetos e ações, numa relação de dependência mútua. Por isso as idéias de um 
território normado e um território como recurso.  
 
Essa nova condição transnacional do território implica uma organização, que também é regida 
por leis e normas. As normas não estão presentes só no território vivido, habitado, usado pelo 
homem, mas em todo o mundo globalizado, guiando e dirigindo as ações do capital. A ordem 
mundial é cada vez mais normativa e, também, é cada vez mais normada (SANTOS, 2006a, p. 
152). Estas normas são feitas pelo Estado capitalista, pelo poder privado, por aqueles que 
usam o território enquanto recurso, elas seguem a lógica capitalista. Destarte, podemos 
considerar, que território normado e território como recurso são interdependentes, por isso, 
constituem, o território usado. 
 
É nessa perspectiva, que Santos fala da importância de considerarmos as técnicas e ações 
(estado da política, instrumentos de intencionalidade), em conjunto, quando estudamos a 
história da evolução do homem. Conforme Santos (2006b, p. 23) “as técnicas são oferecidas 

213 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 

como um sistema e realizadas combinadamente através do trabalho e das formas de escolha 
dos momentos e dos lugares do seu uso”.  
 
A compreensão do espaço perpassa a história, a história do homem, sua evolução, sua 
formação social. Porque cada sociedade evoluiu e evolui diferentemente. Segundo Santos 
(1986) a evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares. Cada sociedade 
possui uma história que está totalmente relacionada à sua evolução espacial, a um contínuo 
processo de transformação. Até porque “a evolução jamais termina” (SANTOS, 1979, p.30). 
 
É, justamente, considerando esse viés histórico de diferenciação sócio-espacial dos lugares, 
que temos hoje territórios desiguais. Essas desigualdades são as características do território 
usado, pois refletem e são reflexo, do dinamismo dos lugares e sua relação com o mundo. 
Santos e Silveira (2004) descrevem essas situações características como: zonas de densidade e 
rarefação, relacionadas à densidade demográfica de cada lugar; territórios de fluidez e 
viscosidade, ligados às condições de circulação dos homens, produtos, mercadorias, dinheiro, 
informação, ordens etc.; espaços da rapidez e da lentidão ligados diretamente aos espaços que 
mandam e que obedecem, respectivamente, porque estão associados à vida de relações 
econômicas, políticas e sócio-culturais; e, os espaços luminosos e opacos, de acordo com os 
interesses das grandes empresas. 
 
O estudo desses pares dialéticos, que são apresentados como situações características do 
território usado, por Santos e Silveira, nos remete, novamente, a necessidade de compreensão 
da dinâmica entre o lugar e o mundo, e vice-versa. Essa atual realidade nos permite o uso de 
novos recortes, que, segundo Santos (2005) são resultado da nova construção do espaço e do 
novo funcionamento do território: verticalidades e horizontalidades. 
 
De acordo com Santos (2006b) as verticalidades constituem um conjunto de pontos formando 
um espaço de fluxos, que faz referência à idéia de espaço econômico de François Perroux. 
Constituem-se de pontos distantes uns dos outros. Essa união de pontos verticais nos mostra 
que, tais espaços de fluxos, vivem uma solidariedade organizacional. As macroempresas 
regulam os lugares, por meio desses pontos de fluidez do espaço. São os espaços em rede. 
Nesse contexto, a política das empresas ganha força e autonomia sobre os lugares, seu tempo, 
suas ações. Para Santos (2006b, p. 107), 

 
 
As frações do território que constituem esse espaço de fluxos constituem o 
reino do tempo real, subordinando-se a um relógio universal, aferido pela 
temporalidade globalizada das empresas hegemônicas presentes. Desse 
modo ordenado, o espaço de fluxos tem vocação a ser ordenador do espaço 
total, tarefa que lhe é facilitada pelo fato de a ele ser superposto. 

 
Diante do exposto, podemos perceber a idéia de verticalidades no mesmo contexto do estudo 
de território como recurso. Já as horizontalidades entendidas por Santos (2005) como os 
domínios da contigüidade, daqueles lugares vizinhos reunidos por uma continuidade 
territorial, se apresentam como algo mais que simples recurso, se apresentam como abrigo. As 
horizontalidades constituem o espaço da solidariedade orgânica, por isso estão associadas ao 
conceito de espaço banal, também de François Perroux. 
 
Cabe lembrar, que cada lugar, cada fração do território pode ser tomada como recurso e como 
abrigo, simultaneamente. São os mesmos lugares. Essa realidade cria a possibilidade de um 
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acontecer solidário, que é permitido e impulsionado pela ferramenta da informação. Essa 
solidariedade entre os lugares ocorre sob três formas: homóloga, complementar e hierárquica. 
Santos (2005, p. 257) explica, como cada uma dessas formas acontecem, dentro do território 
atual: 

 
 

O acontecer homólogo é aquele das áreas de produção agrícola ou urbana, 
que se modernizam mediante uma informação especializada e levam os 
comportamentos a uma racionalidade presidida por essa mesma informação 
que cria uma similitude de atividades, gerando contigüidades funcionais que 
dão os contornos da área assim definido. O acontecer complementar é 
aquele das relações entre cidade e campo e das relações entre cidades, 
conseqüência igualmente de necessidades modernas da produção e do 
intercâmbio geograficamente próximo. Finalmente, o acontecer hierárquico 
é um dos resultados da tendência à racionalização das atividades e se faz 
sob um comando, uma organização, que tendem a ser concentrados e nos 
obrigam a pensar na produção desse comando, dessa direção, que também 
contribuem à produção de um sentido, impresso na vida dos homens e na 
vida do espaço. 

 
 
A informação tem um papel primordial nas três formas do acontecer solidário. Contudo, é no 
acontecer hierárquico que ela tem lugar privilegiado, que assume sinônimo de poder, domínio, 
controle. Ele possui a primazia das normas. Em contraponto, existe o espaço de todos, 
território humano, território usado.  E é em meio a esse contexto que estão inseridas as 
relações entre os lugares, e onde são constituídos os espaços de conflitos. É justamente nos 
lugares, no cotidiano, que os movimentos de resistência ganham forma e força, através das 
massas. Ribeiro (2005) explica que a multiplicidade de formas de apropriação do território 
que tensamente coexistem num determinado tempo e num determinado espaço conforma, dá 
forma, aos lugares.  
 
Hoje, a lógica do mundo e dos lugares, está fundamentada no mercado. E para atender a essa 
lógica do mercado as escalas da técnica e da política, conforme Santos (2005), se distinguem 
e se distanciam. Dessa forma as normas do mercado tendem a configurar as normas públicas 
(SANTOS, 1999).  
 
Aqui está, mais uma vez, a necessidade de compreensão do uso do território, por ser ele o 
local onde tudo acontece, o local onde a realidade se concretiza. Porque é no lugar onde o 
homem habita e convive, onde ele existe. Para Silveira (2006) o mundo só existe nos lugares, 
pois a história se constrói nos lugares. É no lugar que a sociedade se realiza, porque é onde as 
ações acontecem.  
 
A compreensão/ apreensão do conceito de território usado se dá a partir da dinâmica dos 
lugares. E essa dinâmica admite, necessariamente e continuamente, adaptações de normas e 
de formas. Cada subespaço é “um campo de mediações” (SANTOS, 1999, p. 16), onde as 
relações globais se realizam e concretizam. 
 
Por possuir tanta importância no estudo e compreensão da categoria território usado, voltamos 
nossa pesquisa ao lugar, nos aventurando a usar como exemplo a dinâmica de um subespaço 
específico que traz impresso em sua realidade, as características discutidas até o momento. O 
subespaço usado como exemplo é a Zona Norte de Natal/RN, e sua dinâmica será estudada a 
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partir da análise da influência dos diversos usos do território na dinâmica espacial do setor 
terciário desse espaço. 
 
 
2 A INFLUÊNCIA DO USO DO TERRITORIO NA DINÂMICA ESPACIAL DO 
SETOR TERCIÁRIO DA ZONA NORTE DE NATAL/RN 
  
 

O território usado está em permanente processo de transformação. Fundamentando-se nisso 
podemos dizer que a dinâmica espacial dos lugares se dá em conformidade aos diversos usos 
do território. Essa dinâmica acontece em todos os lugares do mundo e segue o ritmo imposto 
pela história de formação de cada um deles, porque o território usado é tanto o resultado do 
processo histórico quanto a base material e social das ações humanas.  
 
Hoje, o que vemos, em todos os lugares (os subespaços) é o controle exercido pelo capital 
através da intermediação das relações. Segundo Ramalho (2003) os sistemas técnicos 
disponibilizam o território para as grandes empresas, permitindo um uso corporativo do 
espaço, nos diversos lugares. Seguindo a lógica do território usado, espaço vivido, habitado e 
explorado pelo capitalismo, é que procuramos entender a dinâmica dos subespaços, através do 
exemplo do que está acontecendo, atualmente, no espaço da Zona Norte de Natal/RN, 
considerando a expressão da dinâmica do setor terciário, do referido lugar. Para melhor 
compreensão fazemos um rápido resgate histórico do contexto em que está inserida a 
realidade do espaço em tela. 
 
Os países chamados subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, passaram por um processo de 
crescimento econômico diferente dos países tidos como desenvolvidos. Seu processo de 
urbanização e crescimento econômico está voltado, sobretudo, para a rápida e intensa 
expansão do setor terciário da economia, sem forte dependência com os demais setores 
econômicos (setor primário e setor secundário). Na realidade o que aconteceu foi uma 
superposição temporal dos processos, o que diferenciou e diferencia, até hoje, os países 
subdesenvolvidos dos desenvolvidos, já que nos desenvolvidos esses processos apareceram 
em momentos diferentes. Santos (1989, p. 25) explica claramente essa súbita passagem para o 
setor terciário, quando fala que tivemos uma urbanização terciária: 

 
 
Não houve, nos países subdesenvolvidos, como aconteceu nos países 
industriais, uma passagem da população do setor primário para o secundário 
e, em seguida, para o terciário. A urbanização se fez de maneira diferente e 
tem um conteúdo também diferente: é uma urbanização terciária (SANTOS, 
1989, p.25). 

 
 
Em Natal não aconteceu diferente. Desde o início de seu processo de expansão urbana, a 
cidade já contava com um setor de serviços, que só cresceu com o passar dos anos. As 
indústrias ocasionaram um aumento considerável da população, que, por sua vez, passou a ter 
necessidades, cada vez maiores, de oferta de serviços, obrigando o Estado a incentivar o 
crescimento do terceiro setor da economia. Segundo Cunha (1987) as políticas urbanas 
implementadas pelo governo reforçaram a economia urbana natalense, com o incremento do 
Terciário. O que levou a cidade de Natal a passar por um contínuo processo de expansão 
urbana que se reflete, principalmente, através do crescimento do setor terciário.  
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Podemos considerar que, foi no contexto da Segunda Guerra Mundial que o crescimento 
urbano de Natal começou a se intensificar. Todavia, é a partir da década de 1970, com as 
políticas públicas da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que 
esse crescimento urbano de Natal ganha força, em especial na Zona Norte, no que se refere ao 
mercado imobiliário com a construção dos conjuntos habitacionais.  
 
Ainda no final da década de 1960 se iniciou a formação e ocupação do espaço da Zona Norte, 
com a construção e implantação da ponte Costa e Silva (a ponte de Igapó), que efetivou a 
incorporação de Igapó ao contexto urbano de Natal, gerando assim um mercado imobiliário 
atrativo devido à vasta oferta de terras baratas para a população de baixa renda, conforme nos 
mostra Araújo (2004, p. 40): 
 
 

O início efetivo da formação do espaço da Zona Norte se deu a partir do 
final da década de 1960, quando da implantação da ponte Costa e Silva (RN 
– SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 1977), a nova 
ponte rodo-ferroviária, a qual além de fazer a incorporação do espaço de 
Igapó ao contexto urbano de Natal, abriu perspectiva a um promissor 
mercado imobiliário. Esse mercado imobiliário se tornou atrativo pela vasta 
oferta de terras e pelo baixo preço do solo, visto que outras áreas da cidade 
já se apresentavam mais valorizadas, em função das benfeitorias implantadas 
e da importância que a cidade do Natal vinha adquirindo no contexto 
regional. 
 
 

Em meados da década de 1970, Natal, em especial a Zona Norte – devido à extensa área 
desocupada que possuía e à vasta oferta de terras, como foi mencionado anteriormente –, 
recebe ainda o Parque Têxtil Integrado e o Distrito Industrial de Natal (DIN), que objetivava 
promover o desenvolvimento econômico urbano a partir da atração de novos investidores, 
para a cidade do Natal. A instalação do DIN na Zona Norte tinha como principal interesse: a 
reordenação do crescimento industrial da cidade. Segundo Araújo (2004), até a década de 
1970, antes da implantação do DIN e das políticas habitacionais do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH), a Zona Norte era um espaço eminentemente rural, composto por sítios, 
chácaras, salinas e poucas casas. 
 
Com o passar do tempo, a população da Zona Norte se expande ainda mais, chegando a 
ultrapassar a população total de Mossoró, que é a segunda cidade mais importante e mais 
populosa do Rio Grande do Norte. Desta feita, a população começa, cada vez mais, a 
demandar o consumo de bens e serviços, que até então não eram oferecidas por um mercado 
local. “Essas demandas vão gerar um incipiente número de empresas comerciais e prestadoras 
de serviços, que inicialmente pertenciam à população local [...]” (ARAÚJO, 2004, p. 28). 
Contudo, essa tímida e incipiente dinâmica econômica se expande e intensifica, e passa a 
atrair empresas de médio e grande porte de outras áreas de Natal. À medida que a população 
cresce, o mercado consumidor também cresce e exige a presença de novos equipamentos na 
área em questão. 
 
Por isso cabe salientar, que a Zona Norte, também, e principalmente, se tornou e se torna local 
da ação de agentes modeladores do espaço, agentes que são dirigidos pela lógica capitalista. 
Na área de estudo o Estado aliado ao interesses as grandes empresas tem tomado medidas de 
forma rápida e intensa a fim de atender às exigências do mercado. Como é o caso da 
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construção da ponte Forte/Redinha e do Projeto Urbanístico da Redinha, atendendo à 
demanda do turismo. Ou seja, além de ser um espaço no qual a população encontra-se em 
constante crescimento, é também um espaço de atração em virtude do turismo. Nesse 
momento, percebemos como o planejamento urbano realizado pela instância pública, 
constitui, muitas vezes, meramente uma fachada científica para as operações capitalistas, 
conforme afirma Santos (2007). A atuação do Estado se dá objetivando o crescimento ainda 
maior de um mercado consumidor (não só voltado aos moradores da região em estudo, mas 
também ao público que vem conhecer as belezas naturais das praias do litoral norte) através 
da criação de um “corredor” para o turismo, conforme coloca Araújo (2004, p. 187 e 188): 

 
 

Além de atender às demandas da população, as melhorias de circulação na 
Zona Norte criam um “corredor” para o turismo, que se expande enquanto 
atividade econômica no RN, e se projeta para a parte norte do litoral oriental 
do RN. O que apreendemos como sendo uma clara parceria público-privado, 
na cidade do Natal, disponibilizando uma infra-estrutura detentora da 
demanda solvável para o produto que a cidade se propõe a oferecer – o 
turismo [...]. É o Estado gestor de políticas públicas a serviço das novas 
configurações que se processam no espaço urbano capitalista; que na cidade 
do Natal, se expressa por meio da expansão do setor terciário.  

 
 
Nesse momento é possível apreendermos a idéia de Santos (1999) quando afirma ser os 
negócios que governam, governam o uso do território, as relações comerciais do lugar. E, 
dentro desse contexto o espaço da Zona Norte tem se tornado um espaço de atração do capital, 
da especulação imobiliária. Ele vem se caracterizando, nos últimos anos, como espaço 
econômico em potencial, fato que está refletido principalmente no crescimento do seu setor 
terciário. Essa é mais uma prova de como os diversos tipos de usos do território por meio da 
sociedade (principalmente da parcela que serve e se serve do capital) influenciam a dinâmica, 
estruturação e organização espacial de um lugar.  
 
Na Zona Norte o que acontece é que os diferentes usos do território pela sociedade têm 
resultado no que vemos hoje, um espaço em pleno crescimento econômico, a fim de atender 
aos interesses e demandas do capital, sem preocupação com um verdadeiro desenvolvimento 
socioespacial. Mais uma vez,  fica claro, para nossa compreensão, o conceito de território 
usado, que nos é dada por Santos (1998), no qual ele diz que o território usado são objetos e 
ações, sinônimos de espaço humano, espaço habitado. Esse território, por sua vez é quem vai 
condicionar a localização dos atores, pois as ações que sobre ele se operam dependem da sua 
própria constituição (SANTOS e SILVEIRA, 2004). 
 
De acordo com Ramalho (2003) o território pode oferecer, ao mesmo tempo, possibilidades e 
obstáculos, facilidades e dificuldades quanto ao seu uso, relativizados em função da técnica e 
do projeto social. É o que acontece na Zona Norte, a maneira como a sociedade usa o espaço, 
usa a técnica é que vai determinar a organização espacial desse lugar ou de qualquer outro. 
Porque o território usado é habitado, é vivido. 
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O uso do território se dá em função do capital e pelos agentes que servem e se servem desse 
capital. Segundo Albuquerque (2006) hoje, os usos constituem uma força mundial, exercida 
pelas grandes empresas capitalistas, pelos órgãos internacionais e por alguns países 
desenvolvidos, influentes nas políticas internacionais e no desenrolar do capitalismo 
financeiro. 
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A Zona Norte é o resultado do processo de produção desigual e combinado do capital, é 
resultado da produção do espaço que é dinâmica. O espaço está em constante processo de 
produção e reprodução, sofrendo a ação da sociedade e agindo sobre a mesma. Como Souza 
(2003) afirma o território, modernamente, é entendido também como espaço efetivamente 
usado pela sociedade e pelas empresas. 
 
O espaço é dinâmico, está em constante transformação. O espaço é formado por um conjunto 
indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, 
não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá (SANTOS, 
2006a, p. 39). O espaço é um sistema complexo e dinâmico porque está intimamente ligado 
ao homem, às relações sociais e conseqüentemente à forma de viver e modificar esse espaço 
que cada sociedade possui, em diferentes momentos históricos. Santos (1986, p. 122) também 
afirma que: 
 
 

O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas 
através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma 
história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se 
define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do 
passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais 
que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através 
de processos e funções. 

 
 
Podemos entender a existência de uma íntima e complexa relação entre sociedade e espaço, 
que é característica de todas as sociedades em qualquer contexto histórico, no qual a 
sociedade está constantemente agindo sobre o espaço e o espaço agindo sobre ela. Sendo 
assim, podemos dizer que o espaço geográfico é resultado dessa interação, no qual o homem 
está constantemente produzindo e (re)produzindo espaço. Por isso não podemos estudar 
sociedade e espaço enquanto entidades separadas. Espaço é sociedade, e a sociedade, por sua 
vez, é espaço. 
 
Uma vez que a dinâmica do espaço depende da ação do homem, ela estará intimamente ligada 
ao capital. Vivemos em um momento em que capital significa poder. Aqueles que dispõem do 
capital têm o poder de decidir o destino da sociedade, interferindo diretamente nessa dinâmica 
espacial. O capital tem o poder de criar as condições necessárias para seu pleno 
desenvolvimento, criando/ recriando o espaço, a fim de que a indústria, o comércio os meios 
de circulação estejam ligados às pessoas, ao mercado consumidor. 
 
O uso do território pela sociedade permitiu a criação de uma nova realidade para o setor 
terciário da Zona Norte de Natal. Uma forte migração da força de trabalho e de capitais está 
ocorrendo em direção a esse setor, reestruturando assim o espaço urbano em questão. 
Evidenciando a dinâmica espacial, comandada pelos agentes capitalistas, apoiada pelo poder 
público, que ocorre nos subespaços. 
 
Devemos ter em mente que espaço e sociedade são um só, são interdependentes e 
inseparáveis. Por isso chamamos a atenção para compreensão de toda a dinâmica que ocorre 
no espaço como um todo, e em especial, no espaço em tela, enquanto resultado do uso do 
território pelo homem. Habitamos um território vivo, lugar onde a vida acontece, 
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considerando tempos passados e presentes. A Zona Norte é exemplo de um território usado 
pela e para a sociedade, ou melhor, pelos e para os interesses da sociedade. É o exemplo da 
interdependência universal dos lugares dentro da nova realidade do território, enquanto 
território usado, vivo de existência corpórea e relacional. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como síntese histórica de investimentos sociais e condição da práxis criadora, o território 
assume extraordinária relevância teórica e prática, porque é a expressão latente da sociedade 
civil reunida nos lugares (RIBEIRO, 2003). O território usado é o espaço da sociedade, é o 
espaço de todos, de todos os homens, o espaço que incorpora a dinâmica do movimento. Sua 
compreensão perpassa a história das sociedades, porque cada lugar tem sua dinâmica 
relacionada, determinada, pela sua estrutura social. Por isso é imprescindível o resgate 
histórico para se entender a dinâmica de um determinado espaço. 
 
Nessa perspectiva, entendemos a Zona Norte como um subespaço, que dominado pela lógica 
capitalista, tem apresentado uma nova dinâmica em seu espaço, através da intensificação do 
crescimento de seu terciário, nos últimos anos. Hoje, a Zona Norte, é um espaço econômico 
em potencial. E as diversas formas de uso do espaço em questão, através da ação humana, 
contribuíram e contribuem, de maneira significativa e determinante, quando falamos numa 
organização/ estruturação espacial dessa área. A dinâmica dos subespaços caracteriza, ao 
mesmo tempo que concretiza, o território usado. Porque é no lugar onde se dá o acontecer 
solidário, o acontecer que influencia, diretamente e/ou indiretamente as relações sociais do 
lugar com o mundo, do local com o global.  
 
A Zona Norte tem sido local da produção e (re)produção do espaço capitalista. O uso do 
território pelo Estado aliado ao capital privado tem transformado, de maneira rápida e intensa, 
essa área. Essa expansão é liderada pelos interesses de uma sociedade que serve e se serve do 
capital. A organização/ (re)organização espacial do território da Zona Norte tem seguido a 
direção que convém ao capital. Afinal, é através do uso do território que a sociedade produz o 
espaço. 
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RESUMO 
O Brasil, devido às suas riquezas naturais e ao seu desenvolvimento tecnológico, é o terceiro 
maior exportador mundial de frutas. As oportunidades para o aumento da exportação nesse ramo 
são várias. Além do aumento do consumo de frutas mundialmente, o Brasil está prospectando 
novos mercados para diversificar os seus importadores. Nesse contexto, um dos principais pólos 
exportadores se localiza no estado do Rio Grande do Norte, na região do Vale do Assu. Ali fica 
localizada a produção do melão, terceira fruta mais exportada do país. O local oferece vantagens 
competitivas, atraindo empresas que geram um grande potencial para incrementar as exportações 
do melão. Apesar disso, existem também dificuldades para a exportação do produto, como 
problemas naturais, cambiais, estruturais e logísticos, que acabam por minimizar a exportação. 
Utilizando-se de dados secundários como dados obtidos em anuários que tratam do tema e em 
sites da internet, todos esses assuntos acima descritos serão tratados neste artigo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Exportação, Melão, Rio Grande do Norte, Análise ambiental, Análise 
SWOT. 
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EXPORTAÇÃO DO MELÃO DO RIO GRANDE DO NORTE: VANTAGENS E 
DESAFIOS 

 
 
METODOLOGIA 
 

O trabalho busca fazer um apanhado geral da exportação do melão no estado do Rio 
Grande do Norte, mostrando principalmente suas potencialidades e suas dificuldades, 
analisando-se o ambiente no qual ele está inserido, através da ferramenta de análise ambiental 
SWOT. Verificou-se assim os pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades que se 
apresentam para o cenário exportador da fruticultura no RN. 

  Para isso utilizou-se, para a sua realização, de dados secundários, obtidos na: biblioteca 
virtual; revistas especializadas; anuários de fruticultura; Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER-RN) 

O trabalho está segmentado em metodologia, introdução, referencial teórico, análise de 
dados e conclusão. Na metodologia indicamos o que era o trabalho, seus objetivos, como ele foi 
feito e as ferramentas utilizadas para fazê-lo; na introdução fez-se uma amostra panorâmica da 
fruticultura, demonstrando a importância dela, e levando em consideração o cenário nacional e 
estadual; no referencial teórico, colocou-se o conteúdo relativo à metodologia do trabalho e que 
foi utilizado para corroborar com as constatações presentes no trabalho; na análise de dados se 
fez um paralelo entre o teórico e o prático, analisando o cenário exportador da fruticultura; por 
fim a conclusão demonstra a constatação final sobre o cenário trabalhado.  
 Como exposto, de acordo com o livro de Gil (1999), fez-se uma pesquisa descritiva da 
fruticultura, pretendendo descrever as características dessa cultura no estado. A fonte de pesquisa 
foi uma análise documental e bibliográfica. Essa através de artigos científicos e livros; e aquela 
de fontes que não receberam o mesmo tratamento analítico, como revistas especializadas e 
jornais regionais. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

É de conhecimento geral que o Brasil tem vocação e competência para a produção de 
frutas. Inclusive ela é reconhecida como uma das fruticulturas mais diversificadas e completas 
em termos mundiais, e está demonstrando expressivo crescimento. 

 Nos últimos anos, o resultado ainda não era tão evidente em volume, considerando-se 
que as cadeias produtivas nacionais haviam se dedicado a arrojados investimentos na 
modernização e na tecnificação de seus pomares e de suas estruturas industriais, agregando 
principalmente mais qualidade, e não necessariamente quantidade. 

Para isso, o presidente do Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf), Moacyr Saraiva 
Fernandes, assinala no Anuário da Fruticultura 2008, que nem sempre as estatísticas revelam 
todos os fatores importantes de uma safra. Em muitos casos, a influência na qualidade, com 
frutos menores, por exemplo, é mais decisiva do que a quantidade produzida. 

Mas, com as novas áreas implantadas, seja em substituição a pomares existentes, seja na 
abertura de novos espaços, como o cerrado e a amazônia; a adição de novas técnicas de plantio e 
de manejo; e as tecnologias adaptadas aos diferentes ecossistemas, como a caatinga e o cerrado; 
as colheitas deverão ser impulsionadas ao longo dos próximos anos, acrescentando não só na 
qualidade, mas também na quantidade. (SOUZA, 2005) 
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Moacyr Fernandes assinala ainda, que o incremento de produção tem se mantido na 
média de 4,5% ao ano. Sendo assim, a entidade estima que em 2007 tenham sido colhidas 43,7 
milhões de toneladas de frutas. 

Outro fato, é que as exportações brasileiras em frutas crescem anualmente. Porém, 
representaram apenas 2% da produção nacional. Os embarques para exportação em 2006 
totalizaram 802,672 toneladas, com faturamento de US$ 472,56 milhões.(ANUÁRIO, 2008)  

As frutas brasileiras agradam cada vez mais os consumidores estrangeiros. Desde 1999, o 
aumento nas vendas externas tem sido contínuo, o que caracteriza crescimento sustentável e 
incremento do saldo favorável da balança comercial. Em 2006, a estimativa é de que os 
embarques cresçam entre 8% e 9% na comparação com 2005, quando foram comercializados 
US$ 440 milhões. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf), encontrados na 
revista negócio rural (2006), até outubro de 2006 haviam sido exportadas 618 mil toneladas, 
movimentando US$ 345 milhões. A meta do setor é ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão de 
frutas frescas embarcadas por ano até 2012. 

Assim, crescem muito as chances de o país ganhar cada vez mais fôlego nas exportações 
da fruticultura, assim como se ampliam as oportunidades no mercado interno. Graças aos agentes 
do setor, públicos e privados, que têm tomado todas as medidas para que as frutas brasileiras 
possam atender aos mais diversos requisitos sanitários e de qualidade fixados pelos clientes isso 
pode acontecer. Naturalmente, algumas espécies ainda enfrentam entraves tarifários em algumas 
nações, especialmente em determinados períodos do ano. Cabe incrementar acordos e 
intensificar as negociações entre governos para que as frutas nacionais possam ser oferecidas a 
novos consumidores.  

É importante lembrar a concentração do mercado exportador que tem como principal 
vetor a Europa, (Reino Unido, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Itália e Portugal), com 
70% do volume das vendas ao exterior.  

De acordo com os dados do anuário (2008), o Brasil é o terceiro maior produtor mundial 
de frutas com 40 milhões de toneladas produzidas, perdendo apenas para China e Índia. Ele 
ocupa o 20º lugar no ranking de exportação de melão do mundo, precedido por países como: 
China, Turquia, Estados Unidos, Irã e Espanha. Seu principal centro produtor se situa no Rio 
Grande do Norte e Ceará. 
 
 
RIO GRANDE DO NORTE 
 

No Rio Grande do Norte, o forte apoio do Estado, a partir da década de 70 do século 
passado, foi o principal impulsionador para que o RN seja, na atualidade, uma das regiões 
agrícolas mais dinâmicas do Nordeste Brasileiro. Houve a implantação de projetos de 
modernização agrícolas, apoiados na irrigação e construção de grandes reservatórios de água, 
como a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no vale do Assu. Ela é o maior reservatório de 
água potiguar, com capacidade para 2,4 bilhões de metros cúbicos de água. (SOUZA, 2005) 

De acordo com Segundo de Paula, Presidente do Comitê Executivo de Fitossanidade do 
Rio Grande do Norte (COEX) “A Fruticultura irrigada no RN teve início no fim da década de 70 
do século passado, com a introdução da cultura do melão na região Oeste. Hoje o setor frutícola 
do Rio Grande do Norte destaca-se entre as principais regiões produtoras de frutas frescas do 
Nordeste e também do Brasil.”  

Com isso, os municípios de Mossoró, Assu, Apodi, Baraúnas, Carnaubais, e Ipaguassu 
têm se tornado áreas de atração para trabalhadores de outros municípios e estados vizinhos, 
como também para grandes empresas dos centros mais desenvolvidos do país e ainda por 
multinacionais do ramo da fruticultura. (SOUZA, 2005)  
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Um grande expoente na fruticultura irrigada é o Pólo de Desenvolvimento Assu/Mossoró, 
sediado em Mossoró e mostrado na figura 1. Conta com uma área de 6,5 mil km², e uma 
população de 450 mil habitantes, de acordo com o Anuário Estatístico 2004, do Instituto de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente - IDEMA. 

 

 
Figura 1 – Mapa do Pólo de Desenvolvimento Assu/Mossoró( BNB, 2008) 

   
 
O MELÃO 
 
 O melão (Cucumis melo L.) é um fruto da família das cucurbitáceas. É considerado um 
fruto nobre. Essa fruta vem ganhando destaque na pauta de exportações brasileiras e hoje ela 
ocupa o terceiro lugar entre as frutas frescas mais exportadas pelo Brasil. As condições naturais 
da região do pólo do RN são adequadas ao cultivo do fruto praticamente durante o ano inteiro. O 
período de cultivo dessa fruta inicia-se em junho e dura, em média, oito meses. Os embarques 
têm início a partir de meados do mês de agosto. (SOUZA, 2005) 

A variedade mais comum, principalmente no mercado interno é o Amarelo. Já no 
mercado externo (mas também disponíveis no Brasil) destacam-se as variedades Orange, Gália, 
Cantaloupe, Charantais, Netmelon e Pele de Sapo. O principal bloco importador do melão 
brasileiro é a União Européia. Conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), em 
2007 foram negociadas 204 mil toneladas (18% mais do que em 2006), com receita de US$ 128 
milhões. (SOUZA, 2005)  

Entre as empresas atraídas pelo potencial frutícola no RN estão a: Nolem, Delmonte, 
Finobrasa, Agrícola Famosa, Laurintzen Cool. Que em parceria com suas trade-companies 
(empresas de prospecção de mercado internacional) realizaram divulgação da qualidade dos 
frutos no mercado internacional.  

A Nolem, dentre as empresas destacadas, tem uma atuação ímpar, visto que é responsável 
pela produção e exportação de melão no Rio Grande do Norte, que por sua vez é a maior do país.  
Perdendo apenas para a uva em 2007. O melão através da Nolem atingiu o patamar de fruta mais 
exportada no cenário brasileiro. (ANUÁRIO, 2008) 
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A empresa desencadeou recentemente a produção de melão orgânico, com a variedade 
Amarelo (Valenciano), antecipando assim uma tendência de demanda de consumo. Atualmente, 
a empresa desenvolve a maior rede de pesquisa de melão da América Latina, com departamento 
tecnológico próprio, onde profissionais especializados se dedicam à busca de novas variedades, 
em conjunto com universidades, instituições de pesquisas, empresas agrícolas e fornecedores de 
sementes. “Estamos sempre atentos a novas variedades. Nossa tecnologia gera mais qualidade e 
está atenta às necessidades dos consumidores antecipando-se às demandas, sempre trabalhando 
segundo as normas internacionais de produção e respeitando o meio-ambiente”, diz Gadelha, o 
diretor de exportação da empresa, no Anuário da Fruticultura 2008. 

Ele continua dizendo na mesma matéria: -“Apesar de todos os problemas relacionados à 
taxa de câmbio, à legislação tributária, ao aumento dos custos portuários e de produção e a 
grande burocracia, temos consolidado nossa posição”. Outros problemas, além daqueles citados 
por Gadelha são: prejuízos decorrentes das chuvas e infra-estrutura deficiente, como estradas 
danificadas, pequena capacidade exportadora do porto de Natal, principal escoador dos produtos 
do estado. 

Na opinião de Segundo de Paula, presidente do COEX, o dólar é o maior problema. O 
volume da exportação cresceu 20% no ano passado, enquanto o faturamento, em reais, caiu 3%, 
devido à desvalorização do dólar. Além disso, os empresários do segmento tiveram que arcar 
com o aumento do custo de mão-de-obra e de insumos. (EXPOFRUIT, 2008) 

Na mesma matéria da revista agronegócios 2008, ele afirma que os produtores estão na 
expectativa da conclusão da Estrada do Melão, para melhorar o escoamento da produção. Outra 
meta é ganhar produtividade e conquistar novos mercados estrangeiros, como Canadá e Rússia, 
além de diversificar a produção de outras variedades de frutas na região de Mossoró, como a 
melancia quadrada (a primeira do Brasil) e o abacaxi.  
 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Trataremos no referencial teórico da análise ambiental. Antes de qualquer outra coisa, é 
importante que o administrador conheça a sua empresa e o ambiente em que ela está inserida. 
Para isso ele tem a sua disposição ferramentas para fazer uma avaliação tanto micro, quanto 
macro ambiental. Sun Tzu na sua obra, A Arte da Guerra (2005), já alertava sobre essa 
necessidade da análise ambiental em relação à definição da estratégia a ser tomada.  
 

Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado 
de cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada 
vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo 
nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. (CLARET, 2005) 

 
 
Uma dessas ferramentas é a análise SWOT, que verificará a posição da empresa em 

relação ao ambiente em questão. SWOT é uma sigla do inglês. Ela se refere a quatro análises: 
Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 
(Threats).  Sun Tzu já se referia a essas análises em suas obras “Concentre-se nos pontos fortes, 
reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças.”. (ANÁLISE, 
2008) 

Dessa maneira, a análise SWOT fará uma avaliação do ambiente interno (Forças e 
fraquezas), e externo (oportunidades e ameaças). 
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O ambiente interno compreende as capacidades da própria empresa de se portar no 
mercado, como ela está frente ao mercado: sua capacidade de servir seus clientes, sua estrutura 
de departamentos e gerências, os seus fornecedores, seus canais de distribuição, os tipos de 
mercado, clientes que a empresa pode vender. Possuir recursos abundantes, tecnologia, marca 
reconhecida pode ser um grande diferencial competitivo na luta por parcelas de mercado. Possuir 
custos elevados, administração inflexível, prazos longos de entrega, preços altos, qualidade 
inferior devem ser fraquezas a serem evitadas pelo administrador. 

Já o macro ambiente compreende em forças sociais maiores, que afetam todo o micro 
ambiente. Essas forças podem ter caráter demográfico, econômico, natural, tecnológicas, 
políticas e culturais. Assim, tem-se que ficar atento às mudanças de cenário que influenciam o 
rumo da empresa.  

A figura 2 demonstra um modelo de análise SWOT demonstrando seu conteúdo. 
 

 
Figura 2 – ANÀLISE SWOT (ANÁLISE, 2008) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

ANÁLISE DE DADOS 
 

De acordo com o exposto, visualizou-se uma oportunidade de ser avaliado o ambiente 
interno e externo em que as empresas exportadoras de frutas do Rio Grande do Norte se inserem. 
Desse modo, abaixo está uma avaliação do setor da fruticultura, feita através da ferramenta de 
análise de ambiente SWOT, com as características em comum que as empresas encontram ao se 
inserir nessa perspectiva exportadora, demonstrando as Forças, as Fraquezas, as Oportunidades e 
as Ameaças dessas empresas no setor da fruticultura. 
 

Forças 
 

• Implantação do Sistema de 
Gerenciamento Ambiental (SGA)-ISO 
14000 

• Certificação da GlobalGap 
• Área Livre da mosca branca 
 

Fraquezas 
 

• Infra-Estrutura de escoamento precária 
(Portos, Estradas, Containeres). 

 

Oportunidades 
 

• Posição geográfica favorável à logística 
• Condições naturais favoráveis  
• Abertura de novos mercados (Canadá, 

China, Leste Europeu e Rússia). 
• Feiras expositoras 
• Aumento do consumo mundial de frutas 
• Isenção dos impostos 
• Novas técnicas e tecnologias 

 

Ameaças 
 

• Desvalorização do dólar 
• Barreiras fitossanitárias 
• Chuvas 
• Aumento do custo de mão de obra e de 

insumos  
• Demora na devolução da Lei Kandir 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORÇAS 

Em relação às Forças que essas empresas apresentam frente ao mercado internacional, 
está a incorporação da variável ambiental nas empresas a partir da década de 90. São iniciativas 
tomadas pelas próprias empresas que representam um grande diferencial competitivo na luta por 
parcelas de mercado que exijam certificações fitossanitárias. Essa incorporação se deu pela 
aquisição de cuidados e certificações ambientais obtidos pelas empresas como o Sistema de 
Gerenciamento Ambiental (SGA), a ISO 14001 e a certificação da GlobalGap. 

Essas certificações dão a capacidade de gerar produtos de qualidade e saudáveis, 
conforme os requisitos de sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e viabilidade 
econômica, mediante a utilização de tecnologias não-agressivas ao meio ambiente e à saúde 
humana. 

À medida que aumentam as preocupações com a manutenção e a melhoria da qualidade 
do meio ambiente e com a proteção da saúde humana, as empresas vêm crescentemente voltando 
suas atenções para os impactos ambientais potenciais de suas atividades, produtos ou serviços.  
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL (SGA)-ISO 14000 
 
O desempenho ambiental de uma organização vem tendo importância cada vez maior 

para as partes interessadas internas e externas. Para atingir um desempenho ambiental adequado 
se faz necessário um comprometimento da organização com uma abordagem e melhoria do seu 
sistema de gestão ambiental (SGA). (SGA, 2008) 

De acordo com a mesma fonte, um sistema de gestão ambiental (SGA) faz parte do 
sistema de gestão global e busca definir e atingir a política ambiental da empresa. Ele provê 
ordenamento e consistência para que as organizações abordem suas preocupações ambientais, 
através da alocação de recursos, definição das responsabilidades, e avaliação contínua de 
práticas, procedimentos e processos. 

O que certificará e regulamentará esse sistema de gestão ambiental (SGA) será a ISO 
14001. O modelo proposto para a regulamentação tem como foco o atendimento à legislação, o 
gerenciamento dos resíduos gerados e a administração dos impactos ambientais da atividade. 
(ISO 14000, 2008) 

Segundo o Wikipédia, para a obtenção e manutenção do certificado ISO 14001, a 
organização tem que se submeter à auditorias periódicas, realizadas por uma empresa 
certificadora, credenciada e reconhecida pelos organismos nacionais e internacionais. Nas 
auditorias é verificado o cumprimento de requisitos como: Cumprimento da legislação 
ambiental; Diagnóstico atualizado dos aspectos e impactos ambientais de cada atividade; 
Procedimentos padrões e planos de ação para eliminar ou diminuir os impactos ambientais sobre 
os aspectos ambientais; Pessoal devidamente treinado e qualificado. 

 
 
GLOBALGAP 
 

Outro certificado é o GlobalGap, é uma organização privada que estabelece normas 
voluntárias para a certificação de produtos agrícolas em todo o mundo. 

 Segundo o próprio site (2008), a norma GlobalGap foi elaborada para reafirmar perante 
os consumidores que a produção alimentar nas unidades de produção agrícola é realizada através 
da minimização dos impactos negativos de operações agrícolas no meio-ambiente; redução do 
uso de insumos químicos; e garantia de uma abordagem responsável dos assuntos de saúde e 
segurança dos empregados e saúde animal.  

O GlobalGap funciona como um manual prático de Boas Práticas Agrícolas (BPA) em 
todos os lugares do mundo, que tem como objetivo estabelecer uma norma de Boas Práticas 
Agrícolas que inclui diferentes requerimentos para os diferentes produtos e que possa ser 
adaptada a toda a agricultura mundial. Ela tem como base uma parceria igualitária entre 
produtores agrícolas e retalhistas que desejam estabelecer normas e procedimentos de 
certificação eficientes. (GLOBALGAP, 2008) 
 Sendo um diferencial competitivo no mercado internacional e um requisito básico para a 
exportação de frutas em alguns mercados, as empresas fruticultoras exportadoras têm como meta 
a obtenção desse certificado. 

Os produtores da região buscam ainda a qualidade máxima dos seus produtos: um fruto 
com tamanho, cor, teor de brix, e qualidade de sabor e aroma ideais. Buscam ainda cumprir com 
todos os seus contratos, obedecer às normas sanitárias e de gestão de mão de obra. (SOUZA, 
2005) 
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ÁREA LIVRE 
 
 A região do pólo de desenvolvimento Assu/Mossoró é desde 2003 uma área considerada 
uma área livre da mosca branca (Anastrepha grandis), uma espécie de moscas-das-frutas que 
atacam as cucurbitáceas, permitindo assim a entrada em mercados que exijam declaração 
adicional no Certificado Fitossanitário de Origem – CFO, afirmando que são oriundas de área 
livre dessa praga. (SOUZA, 2005) 
 É muito importante o RN receber esse certificado, pois ele é de um reconhecimento 
internacional, e implica numa maior preservação do ambiente e uma maior segurança alimentar 
através de uma grande redução de resíduos químicos e biológicos.  
 
 
OPORTUNIDADES 
 

As oportunidades encontradas na região são várias. A maioria diz respeito às 
oportunidades internas, sendo fatores de ordem natural, relativas às riquezas naturais e inerentes 
da região, como a fartura de terras agricultáveis, as condições naturais que favorecem a 
produção, e a posição geográfica favorável à exportação. Outras oportunidades encontradas 
dizem respeito às oportunidades externas, fatores de ordem econômica e cultural, como abertura 
de novos mercados, a isenção dos impostos e o aumento do consumo mundial de frutas. 

Esses fatores estão fora de controle das empresas, mas devem ser aproveitadas pelos 
empresários instalados na região, como fator que irá potencializar a produção e a exportação dos 
produtos. 
 
 
POSIÇÃO GEOGRÁFICA 
 

O Rio Grande do Norte possui um grande potencial para aumentar a produção frutícola, 
em função da sua logística. De acordo com o site da COEX - Comitê Executivo de Fitossanidade 
do RN: 

 
O Rio Grande do Norte situa-se em uma das esquinas do Brasil e do continente 
Americano. Essa situação geográfica o coloca numa posição privilegiada com relação 
ao comercio exterior, principalmente com os continentes Africano, Europeu e Norte-
Americano, tanto pela distância como pela via de escoamento: através do Oceano 
Atlântico, utilizando-se a modalidade de transporte marítimo; menos rápido, porém, 
mais econômico, o que permite a comercialização de produtos com pouco valor 
agregado. (COEX, 2005) 

 
 
CONDIÇÕES NATURAIS 
  

Outro potencial do RN são as condições naturais da região. Essas condições são 
adequadas ao cultivo dos frutos praticamente durante ano inteiro. Segundo a Embrapa - Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, as condições mais adequadas para o estabelecimento da 
cultura do meloeiro são: alta temperatura, alta luminosidade, baixa umidade relativa. Na região 
do pólo de desenvolvimento Assu/Mossoró, são 3.500 horas de sol/ano, praticamente 12 horas 
por dia, a região apresenta um baixo índice pluviométrico (600 mm/ano) configurando um 
grande diferencial em relação às demais regiões produtoras do mundo. (SOUZA, 2005) 
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ABERTURA DE NOVOS MERCADOS E FEIRAS EXPOSITORAS 
  

Os principais consumidores externos de Frutas são: EUA, Reino Unido, Holanda, 
Alemanha, França, Espanha, Itália e Portugal. Essa concentração na Europa e nos EUA levou o 
Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf) a fazer levantamento de oportunidades em novos mercados, 
como Canadá, China, Leste Europeu e Rússia (SOUZA, 2005; ANUÁRIO 2008) 

 
A abertura desses mercados emergentes pode ser uma oportunidade para o incremento 

das exportações brasileiras de frutas. Está se fazendo um intenso programa de marketing nesses 
países, divulgando a qualidade da fruta brasileira. Esses programas de marketing são feitos por 
meio de feiras internacionais como o Brazilian Fruit Festival e a Expofruit com o apoio da 
Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). (NEGÓCIO, 2006) 

A COEX inclusive é responsável pela exposição do melão nessas feiras que são de 
extrema importância para as exportações do melão do Estado, pois nela se faz a promoção e 
venda dos produtos. O governo do RN tenta interferir positivamente no setor, como é o caso da 
Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada – EXPOFRUIT, que em 2008 recebeu cerca 
de R$210 mil de investimento do Governo do Estado do Rio Grande do Norte para sua 
realização e foi uma oportunidade para ampliação dos negócios com um país parceiro, a 
Alemanha, que agora é vista como uma oportunidade de expansão ao setor. Nessa feira se 
realizaram negócios num montante de 12 milhões de Dólares 
 
 
AUMENTO DO CONSUMO MUNDIAL DE FRUTAS 

 
O aumento do consumo mundial de frutas é considerado outra oportunidade para o 

incremento das exportações de frutas brasileiras. Esse aumento se dá devido ao valor nutricional 
que a fruta agrega à alimentação, correspondendo aos anseios de saúde, qualidade alimentar e 
estética da população. (BALANÇO, 2006)  

Quanto ao consumo brasileiro, há mostras de evolução. As frutas e os sucos, junto com os 
vegetais, começam a ser mais buscados pela população devido aos anseios de saúde, qualidade 
alimentar e estética. As vendas de suco aumentaram cerca de 15% em relação a 2005 e o produto 
também é alvo do trabalho desenvolvido pelo Ibraf no exterior. Para meados de 2007, o instituto 
planeja fazer uma campanha nacional de estímulo ao consumo, contando com todos os elos da 
cadeia produtiva e visando a todos os públicos. O Ibraf negocia a parceria da rede de distribuição 
supermercadista para essa iniciativa. (BALANÇO, 2006) 

 
 
INSENÇÃO DOS IMPOSTOS 

 
Para todas as empresas exportadoras (fabricante, trading company, comercial 

exportadora, consórcio, cooperativa ou entidade semelhante), o produto a ser exportado gozam 
de não-incidência do ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços), de acordo com 
o artigo 3, inciso II da lei complementar 87/96. Além do que, a empresa pode pedir restituição do 
ICMS pago nos insumos dos processos para re-investimento no próprio negócio. 
 Além do ICMS as exportações são isentas de cobrança da IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados, conforme previsto na Constituição Federal, art. 153, § 3º, inciso III), PIS 
(Programa de Integração Social de acordo com o artigo 5º da lei nº 7.714, de 29-12-88) e 
COFINS (contribuição para financiamento da seguridade social, de acordo com o artigo 1º do § 
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3º do decreto-lei nº 1.940, de 25-5-82), caso fosse necessária a aplicação de algum desses. 
(MALUF, 2000) 
 
 
NOVAS TÉCNICAS E TECNOLOGIAS 
 
 Por fim, a adição de novas técnicas de plantio e manejo e as novas tecnologias adaptadas 
aos diferentes ecossistemas, e diferentes locais vem aumentando a capacidade produtiva de frutas 
no país. 

Na atualidade é possível fazer o plantio de frutas em determinados ecossistemas, que 
antes não era possível, como também o cultivo de frutas em um período que não é aquele 
apropriado para a sua produção, sem que assim ocorra perda de qualidade e quantidade. Esse 
avanço foi alcançado através de pesquisas. No Brasil, a Embrapa, é a empresa que ganha mais 
destaque no ramo das pesquisas, sendo sempre lembrado por adequar a soja ao cerrado. 

Na produção do melão no RN, uma grande ajuda tecnológica vem do sistema de 
fertirrigação implantado, o gotejamento, que fornece um maior controle quanto aos gastos de 
água, minimizando o desperdício desse bem tão precioso para a região. 
 
 
PONTOS FRACOS 
 

Foi identificada como ponto fraco, a infra-estrutura deficiente do estado. A ela se inclui 
as condições do porto de Natal, as estradas de escoamento, e a falta de alguns recursos 
necessários para a sua exportação. Elas são de ordem interna, que o estado pode solucionar 
através de algumas medidas próprias. Essa solução deve ser buscada não só pelo estado, mas por 
todos que atuam na região.  

Enquanto as melhorias na infra-estrutura de escoamento do estado não acontecem, os 
exportadores, que dependem de um porto para escoarem suas produções procuram outras opções. 
Uma delas é o porto de Pecém, no Ceará.  

A presença de fruticultores potiguares no Ceará se dá, de acordo com Segundo de Paula 
em entrevista concedida à tribuna do norte, porque o estado tem reunido diversos atrativos, como 
incentivos à produção no estado, melhoras na estrutura portuária, vantagens do governo, como 
repasse dos créditos da Lei Kandir, melhores condições da malha viária cearense e também a 
facilidade de escoamento para outros países. Cerca de 40% das frutas exportadas desse porto 
vem do RN. (SANTOS, 2008) 
 
 
PORTO DE NATAL 
 

O porto de Natal se encontra com uma pequena capacidade exportadora, sendo 
insuficiente para atender a demanda de exportação do Estado. Além de mão-de-obra 
despreparada, lá se encontra equipamentos obsoletos, e, em algumas épocas, a falta de 
disponibilidade de contêineres refrigerados.  

Uma boa notícia é que se está fazendo investimentos na ampliação e melhoria do porto. 
Melhoramentos na infra-estrutura do setor, como treinamento de pessoal para o manuseio e 
transporte adequado das frutas; reforma dos locais de recepção e acondicionamento dos 
produtos; e melhorias na capacidade do porto estão sendo executados para garantir a eficiência 
na logística de escoamento das frutas potiguares pelo porto da capital. (ESTRUTURA, 2006) 
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O Porto de Natal tem na exportação de frutas seu grande destaque. Cerca de 30% de toda 
movimentação do terminal, é com frutas. Os números mostram o know how que o Porto de Natal 
adquiriu no manuseio para embarque deste produto. O trabalho realizado pelos trabalhadores 
portuários já recebeu elogios dos operadores portuários e armadores e o serviço tendem a 
melhorar ainda mais com a mudança da pavimentação do pátio de contêiner e vias de acesso do 
Porto de Natal. (CODERN, 2008) 

Atualmente, o porto conta com uma linha direta para Europa, com paradas nos portos de 
Vigo, na Espanha, Sheerness, na Inglaterra, e Roterdan, na Holanda. 

Segundo matéria da Tribuna do Norte, as exportações do melão feitas pelo porto de 
Pecém, a opção de escoamento dos exportadores, acaba reduzindo a receita com tarifas 
portuárias, recolhimento do ISS pela prefeitura e geração de mão-de-obra no porto de Natal. 
(SANTOS, 2008) 

Segundo de Paula garante que os terminais cearenses estão ganhando cada vez mais 
espaço. Para ele, se esse movimento continuar, poderá comprometer até as linhas de exportação 
do Porto de Natal. “O navio só atraca onde há carga, se a quantidade de mercadoria diminuir e 
não for o suficiente, corremos o risco de perder linhas de exportação”, diz ele na matéria da 
Tribuna do Norte. (SANTOS, 2008) 
 
 
ESTRADAS DANIFICADAS 
 

As Estradas danificadas acabam por estragar os caminhões e as mercadorias, e aumentar 
os prejuízos das empresas, levando a uma perda de 8% da safra, e a um valor do frete 
inflacionado. As mercadorias sofrem com os solavancos por conta das péssimas condições da 
estrada. Batidas e machucadas, as frutas perdem o visual e a competitividade em relação a outros 
mercados. Na hora da seleção final, antes do embarque para exportação,  boa parte dos produtos 
fica no meio do caminho. 

 Há o projeto da Estrada do Melão, para melhorar o escoamento da produção. Essa 
estrada é uma via carroçável de 62 quilômetros por onde é escoada toda a produção de melão até 
chegar, pelos caminhões, às rodovias federais (BR-304 e BR-405) e daí para os portos de Natal e 
Fortaleza. (EXPOFRUIT, 2008) 
 
 
AMEAÇAS 

 
As ameaças identificadas foram a desvalorização do dólar; as barreiras fitossanitárias 

imposta pelos países que importam as frutas do Brasil; as enchentes; e o aumento do preço da 
mão de obra e de insumos; a demora na devolução da lei Kandir. São ameaças de caráter 
cambial, político, natural e econômico, que estão fora do controle da empresa inserida na região, 
afetando homogeneamente todas as empresas. Embora esteja fora do controle da empresa, é 
sempre importante observar essas ameaças, para definir a melhor maneira de lidar com ela. 
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DESVALORIZAÇÃO DO DÓLAR 
 

A desvalorização acelerada do dólar, com o conseqüente fortalecimento do real é um 
problema para a economia brasileira, favorecendo as importações e prejudicando as exportações. 
É a lei do mercado: quanto mais dólar, menos a moeda vale. De acordo com Segundo de Paula o 
faturamento da exportação das frutas no estado, em reais, caiu 3%, devido à desvalorização do 
dólar. 

Sendo assim, o país precisa diversificar moedas ao realizar vendas internacionais, 
evitando que a desvalorização do dólar afete as exportações das empresas brasileiras. É isso que 
as empresas buscam, com a prospecção de novos mercados. 
 
 
BARREIRAS FITOSSANITÁRIAS 

 
As barreiras fitossanitárias fazem parte do grupo de barreiras não-tarifárias que os 

Estados aplicam sobre os produtos exportados. Ocorre quando um país impede a entrada de um 
produto, alegando contaminação biológica nas plantas, ou seja, pode alegar que os produtos 
derivados estão contaminados também como a matéria prima, negando a entrada do produto. As 
barreiras fitossanitárias só se aplicam para os produtos exportados. Assim internamente, o Estado 
pode produzir e comercializar produtos com os padrões abaixo do requerido para os itens 
importados. (BARREIRA, 2008) 

Essas medidas são tomadas para assegurar a qualidade e a segurança dos produtos que 
vão entrar no seu mercado com uma opção para reduzir os problemas de saúdes provenientes de 
infecção alimentar, buscando garantir a integridade física da população e a garantia da 
rastreabilidade dos produtos consumidos. 

São exemplos de barreiras fitossanitárias quando os países que irão importar as frutas 
brasileiras exigem Certificado Fitossanitário de Origem (CFO), ou até mesmo o GlobalGap. 

Qualquer deslize da empresa pode fazer com que ela não receba a sua certificação, ou 
perca a certificação já recebida. Sendo fundamental ao produtor ficar alerta com todas as 
exigências impostar para o recebimento do certificado. Lembrando que para se obter o 
certificado do GlobalGap, é necessário que a empresa atenda 100% das obrigações maiores, e 
95% do total dos itens obrigatórios menores. (SOUZA, 2005) 
 
 
CHUVAS  
 

Nos meses de março e abril do ano de 2008, uma imensa quantidade de chuva caiu sobre 
todo o estado. Pequenas, médias e grandes empresas foram atingidas. O setor da fruticultura foi o 
mais afetado. No Vale do Açu dos 15 mil hectares produtores de frutas, 5 mil hectares foram 
prejudicados pelas chuvas. 

Segundo os empresários, o setor perderá cerca de 70 milhões de dólares com as chuvas. O 
valor do prejuízo foi levantado com base na comparação com as exportações do ano passado, 
não incluindo a perda de equipamentos necessários à produção. (ASSECOM/RN, 2008) 
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AUMENTO DO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA E DE INSUMOS 
 

O constante aumento do custo de produção vem se tornando uma ameaça às empresas 
exportadoras. Na Caliman Agrícola, o custo de produção subiu 35%. A despesa com mão-de-
obra aumentou 90%. A qualificação do trabalhador é uma exigência do Globalgap, fazendo 
necessária uma mão-de-obra qualificada, capacitada para o manuseio correto das frutas. Com 
essa qualificação e capacitação do trabalhador o preço de sua despesa representa um significativo 
aumento. (AUMENTO, 2008) 

Já os gastos com insumos (fungicidas, herbicidas, inseticidas e adubação) cresceram 
17%. Para se ter uma noção mais específica, o adubo subiu cerca de 45%. (AUMENTO, 2008) 

Cerca de 70% de caixa de papelão e 60% do adubo utilizado na produção do melão no 
Rio Grande da Norte é importado. 

Esse é o preço que se paga na busca por novas técnicas e tecnologias que pretendem 
aumentar a produção. 
 
 
DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA LEI KANDIR 
  
 O Estado do RN acumula cerca de R$ 100 milhões em créditos a serem pagos aos 
exportadores, mas apenas R$ 600 mil por mês são repassados pela união. A lei Kandir 
(ressarcimento do ICMS pago na cadeia de produção da mercadoria de produtos exportados) é 
exercida com dificuldade em todos os estados. (SANTOS, 2008) 
 Ou seja, apesar do incentivo fiscal de isenção de impostos, a devolução dos impostos, 
previsto na lei Kandir, se dá de maneira morosa, com falta de agilidade, o que acaba por se tornar 
uma reclamação constante dos exportadores do Estado. O Dinheiro que deveria se tornar uma 
fonte de recurso em curto prazo acaba se tornando um ativo em longo prazo reduzindo assim o 
capital de giro dos exportadores. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 De acordo com o exposto, analisamos que o Rio Grande do Norte tem um grande 
potencial exportador. No que tange à produção e exportação do melão, o RN está em pleno 
crescimento. Conforme tabela 1, tanto o volume, quanto o valor das exportações vem crescendo 
com o passar dos anos. 

Muito desse crescimento é devido aos incentivos concedidos pelo governo e às iniciativas 
de particulares da região: como a construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, isenção 
de impostos na exportação dos produtos, feiras de exposição internacionais, novas técnicas e 
tecnologias utilizadas na produção e a busca pelo alcance dos certificados internacionais 
fitossanitários e manutenção da área livre de moscas brancas. Isso, aliado às condições naturais 
da região, alavanca as exportações do melão no RN.  

Mas muito ainda tem que ser feito. O governo junto com a iniciativa privada tem que 
consertar a infra-estrutura de escoação do estado que vem diminuindo a competitividade e 
prejudicando as exportações do RN. O Estado deve também fornecer maiores incentivos à 
produção e exportação dos frutos no Estado que são de extrema importância gerando divisas, 
emprego e renda para o estado. 

Devemos agir como diria a teoria da análise swot pertencente à estratégia empresarial: 
Aproveitar as oportunidades existentes, reforçar as nossas forças, concertar nossos pontos fracos 
e se precaver em relação às ameaças. 
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 Tabela 1 – Evolução das Exportações de Melão no Rio Grande do Norte.  
Fonte: Aliceweb - MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
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RESUMO: O SEBRAE/RN completou 30 anos, tendo como principal objetivo apoiar Micro e 
Pequenas Empresas do RN. Teve diversas denominações e consolidou-se SEBRAE/RN em 
1990, tornando-se um serviço social autônomo, acatando apenas diretrizes impostas pelo 
Conselho Deliberativo Nacional, formado por representantes do Governo e da iniciativa privada. 
Obteve-se seu organograma, especialmente direcionado ao setor de pesquisa da empresa, onde 
funciona a pesquisa SADE/NATAL, que tem como finalidade auxiliar o futuro empreendedor, 
fornecendo informações necessárias quanto à viabilidade de se empreender no local desejado. 
Ressalta-se que teve como base para estudo a última SADE/NATAL, e que o SEBRAE/RN 
dispõe de profissionais qualificados para realizar tal pesquisa, mas havendo necessidade de 
urgência nos seus resultados, tornou-se imprescindível contratação de empresas de terceirização 
para execução do serviço. O resultado foi frustrante, gerando prejuízos imensuráveis de tempo e 
dinheiro ao SEBRAE/RN.  
É exatamente aí que insere-se a importância da informação efetiva na organização, onde sua 
aplicação otimizada pouparia a empresa contratante dos danos que lhes fora causados; e sua 
perfeita disseminação e transmissão certamente viriam a auxiliá-la nas decisões mais acertadas a 
serem tomadas no processo de alcance às metas traçadas. Com base nos resultados, sugere-se 
que haja treinamentos específicos para cada nível de pesquisa, que o questionário seja 
reformulado e que haja um coordenador em campo para supervisionar e orientar os 
pesquisadores. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: informação, efetividade, gestão e comunicação. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O trabalho desenvolvido objetivou um maior aprofundamento no conteúdo ministrado em sala de 
aula, relacionando-o à empresa escolhida para desenvolvê-lo: O SEBRAE/RN. Reconhecido 
como um dos mais conceituados do País no seu ramo de atividades, permitiu-se observar com 
minúcia cada parte que o compõe, dando ênfase às de maior relevância, propiciando através 
desse estudo um conhecimento mais amplo das suas áreas, de seu funcionamento e em especial 
do setor de pesquisa, especificamente a SADE/NATAL (Sistema de Apoio à Decisão 
Empresarial), cuja mesma foi fonte principal para o desenvolvimento do trabalho ora exposto.  
 
Composto por profissionais qualificados e tecnologia avançada, o SEBRAE/RN reúne cerca de 
120 colaboradores e tem como âncora o apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do 
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Norte. Devido a ser uma empresa de grande porte, o SEBRAE/RN convive com uma troca de 
informações constante e quanto maior o porte da organização, mais torna-se fundamental que a 
informação esteja sempre presente de maneira efetiva, para evitar-se desperdícios. O problema 
estudado na pesquisa SADE/NATAL, entrou em contradição com tal linha de raciocínio, 
acarretando danos e prejuízos incomensuráveis de tempo e dinheiro para o SEBRAE/RN. Tal 
acontecimento só veio enfatizar a importância da informação positiva para o progresso e o 
desenvolvimento da organização, de forma a propiciar ao gestor a opção de melhores tomadas de 
decisões. 
 
Inicia-se o trabalho citando conceitos de autores do que é informação e como deve funcionar o 
processo de disseminação da mesma dentro da empresa, onde teceu-se breves comentários sobre 
tais citações. Prossegue-se abordando o breve histórico da empresa estudada, caracterizando-a e 
destacando seus produtos e serviços. Em seguida fala-se da pesquisa, relatando detalhadamente 
cada etapa dos problemas encontrados e as conseqüências dos mesmos para a organização. Por 
fim, apresentam-se as soluções mais adequadas para sanar tais problemas e espera-se que as 
mesmas possam vir a ajudar, de forma que se evite transtornos futuros. 
 
2. O QUE É INFORMAÇÃO? 
 
Segundo Bahia (1995, pp. 15;24) “Podemos compreender informação como um processo básico 
da comunicação.(...) É através da informação que as pessoas tomam conhecimento do que ocorre 
no mundo e acompanham fatos que afetam suas vidas.” 
 

 
“Reconhecida como elemento vital de uma empresa (...), a informação transcende o conceito de 
técnica para se situar no de cultura.” 
____________________. Idem. p. 56. 

 
“A informação na sociedade moderna se relaciona diretamente com o desenvolvimento. De tal 
modo, que a sua inexistência ou a sua irregularidade produz um sentimento de frustração coletiva 
e de involução social.” 
____________________. Idem. P. 21. 
 

 
Segundo BEUREN (1998, p. 43) “A informação é fundamental no apoio às estratégias e 
processos de tomada de decisão, bem como no controle das operações empresariais.” 

 
“(...) a informação é o motor que move os gestores.” 
____________________. Idem. P. 43. 
 
Com base nas citações acima, torna-se perceptível o uso e a presença incessantes da informação 
na vida dos seres humanos, seja no âmbito pessoal ou no profissional. Devido à sua abrangência, 
conceituá-la tornou-se complexo, uma vez que detém valores diferentes para situações distintas; 
mas apesar da sua complexidade conceitual, sabe-se exata e perfeitamente da sua importância 
para o desenvolvimento de uma organização, onde a troca de informação é constante, facilitando 
– quando otimizada – as relações da mesma para com a sociedade.  
 
Para que a informação seja efetiva dentro da organização e seja bem difundida para a sociedade, 
é necessário que a comunicação com o público interno (colaboradores) e o público externo 
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(clientes, fornecedores, consumidores, etc), esteja sempre em sintonia e seja o mais límpida e 
objetiva possível, dessa forma obtém-se opiniões de ambos os públicos, facilitando o 
desenvolvimento de estratégias e a tomada de decisões. Pode-se dizer ainda, que a informação 
funciona como uma espécie de estrutura para que a empresa possa embasar-se e solidificar-se, de 
modo a granjear os resultados almejados. 

 
3. COMO DEVE FUNCIONAR O PROCESSO DE DISSEMINAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES? 
 

Mason Jr. registra que o sistema de informações gerenciais deve 
fornecer informações básicas de que os gestores necessitam em suas 
tomadas de decisão. Assim, quanto maior for a sintonia entre a 
informação fornecida e as necessidades informativas dos gestores, 
melhores decisões poderão ser tomadas.  
BEUREN. 1998. .P. 28. 
 

“(...) o uso estratégico da informação resulta em vantagem competitiva se ele contribuir, 
efetivamente, na identificação de alternativas que aperfeiçoam o desempenho da organização em 
todos os níveis, lançando-a, inclusive, à liderança no segmento em que atua.” 
____________________. Idem. P. 54. 
  

(...) a interação humana pode aumentar o valor estratégico da 
informação em todas as etapas do processo de gestão empresarial. 
Embora tenha sido produzida a informação, neste momento, o 
profissional da informação precisa, além de atender às necessidades 
informativas predeterminadas, tentar identificar e antecipar outras 
informações não previstas. Nesse sentido, faz-se necessário que o gestor 
da informação encontre um dispositivo de interface que estabeleça a 
ligação entre os usuários e os responsáveis pela distribuição e 
disseminação da informação. 
____________________. Idem. P. 71. 
 

Segundo BAHIA (1995, pp. 15-16) “A rede de informações de uma empresa não se limita a 
praticar técnicas de comunicação. Mais do que isso, faculta à organização o contato direto com 
os seus públicos, de forma a saber o que os empregados e os consumidores pensam ou querem.” 
 
Para obter-se uma estratégia de informação efetiva dentro da organização é importante que a 
transmissão da mesma possa fluir com clareza e direcionamento; dessa maneira há o 
fortalecimento das relações internas e externas, corroborando os vínculos sociais da empresa. 
 
O processo de disseminação da informação na organização está totalmente ligado à realização 
dos seus objetivos, assim, torna-se necessário que a sua propagação corresponda à realidade, que 
seja produzida em tempo hábil para a tomada de decisões e que haja um adequado 
custo/benefício, evitando-se prejuízos desnecessários como perdas de oportunidades, não 
cumprimento dos prazos, desperdício de tempo e dinheiro e imprecisão nos resultados, fatores 
estes decorrentes da má utilização da informação. As qualidades anteriormente citadas são 
indispensáveis para que o gestor trace de maneira acertada suas estratégias, avaliando e 
definindo cada passo a ser dado, até que encontre a forma mais viável a ser utilizada para que se 
obtenha o sucesso.  
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A boa disseminação da informação detém esse imensurável poder, e os responsáveis por sua 
transmissão funcionam como partes importantes e imprescindíveis de um sistema que necessita 
da sua otimização conjunta e da sua realização o mais precisa e regular possível, sem sofrer 
ruídos e buscando divulgar apenas o que convém necessário, para que se possa alcançar êxito ao 
fim do processo. 
 
4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte – SEBRAE/RN, 
funciona na Av. Lima e Silva, Nº 76 – Lagoa Nova, Natal/RN – CEP 59075-970. Criado em 
17/09/1973, denominava-se CEBRAE (Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena 
Empresa) e consolidou-se criando programas específicos na área gerencial e tecnológica para 
pequenas e médias empresas. Seu crescimento foi progressivo e sua importância dentro do 
Governo também ascendeu por intermédio das propostas de melhorias na produtividade das 
empresas. Entre 1985 e 1989 denominou-se CEAG e estava vinculado ao Ministério da Indústria 
e do Comércio. Em 1990 transformou-se em SEBRAE/RN (Serviço de apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte), tornando-se um serviço social autônomo, criado 
pela Lei n° 8.029, de 12 de Abril de 1990, alterada depois pela Lei n° 8.154, de 28 de Dezembro 
de 1990, passando a ser uma entidade composta por representantes da iniciativa privada e do 
Governo. Hoje possui autonomia administrativa, tendo apenas que respeitar as diretrizes traçadas 
pelo Conselho Deliberativo Nacional, que é formado por representantes da iniciativa privada e 
também do Governo, e está presente em cada estado do País.  
Abaixo apresenta-se o organograma da empresa para melhor apreciação: 

Conselho 
Deliberativo

Superintendência 
Asses. Jurídica 

Secretaria Asses. Técnica 
Geral 

Asses. Comunicação 

Diretoria 
Técnica 

Balcão de 
Informações 

Núcleo de 
Informação Núcleo de Cursos e 

Treinamentos 

Núcleo de 
Negócios 

Informática CDI 

Diretoria 
Administrativa e 

Financeira 

Pesquisa 

Núcleo de 
Informática 

Núcleo de Seres 
Humanos 

Núcleo de Adm. 
e Finanças 

Núcleo de Cont., 
Contrat. e Conv. 

Figura 1 – Organograma do SEBRAE/RN. 
Fonte: Centro de Documentação e Informação do SEBRAE/RN, 2003. 
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No Rio Grande do Norte, o SEBRAE é composto por cerca de 120 colaboradores e abaixo segue 
a especificação de cada setor, que estará voltada para o setor de pesquisa, cujo o mesmo é alvo 
principal do trabalho desenvolvido. 
 
• Conselho Deliberativo: composto por representantes do comércio, indústria e estado. Por eles 

são escolhidos os diretores e todas as diretrizes da organização, assegurando a sintonia 
institucional e administrativa do sistema SEBRAE. 

• Superintendência: responsável pela supervisão dos demais setores. 
• Secretaria Geral: mantém o SEBRAE atualizado com as mais avançadas tendências do 

cenário dos micro e pequenos negócios no Brasil e no exterior, e introduz conhecimentos e 
processos inovadores e inéditos através de estratégias integradas, de forma que as ações da 
empresa estejam sempre em sintonia com o seu propósito maior, com visão de longo prazo. 

• Assessoria Jurídica: advogados da empresa. 
• Assessoria Técnica: chefe de gabinete. 
• Assessoria de Comunicação: responsável pelo marketing e publicidade da empresa no 

mercado. 
• Diretoria Técnica: apoia, dá suporte, integraliza, avalia e estimula as unidades de negócios e 

unidades complementares, como a Secretaria Geral e Assessorias. 
• Balcão de Informações: informa, orienta e também funciona como interface entre o 

SEBRAE, os empresários e futuros empreendedores. 
• Núcleo de Informação: responsável por prospectar, capturar, sistematizar e disponibilizar 

para o SEBRAE informações integradas sobre o cliente e para o cliente, que permitam a 
tomada de decisão para a geração de novos negócios e desenvolvimento dos existentes. 

• Núcleo de Cursos e Treinamentos: tem como objetivo assegurar a estudantes, 
empreendedores, empresários, gestores e líderes, educação para o empreendedorismo e para 
o desenvolvimento.  

• Núcleo de Negócios: tem como objetivo criar ações, produtos, serviços, incentivos e acessos 
orientados para apoiar diretamente as micro e pequenas empresas, em linha com o 
direcionamento estratégico do SEBRAE. 

• Pesquisa – especificamente, SADE: trata-se de um software que manipula uma base de dados 
contendo informações gerenciais e do potencial de consumo dos municípios potiguares 
pesquisados. Também possibilita a identificação do poder de compra da população local 
distribuída por bairros. Este programa dá ao futuro empresário, parâmetros mercadológicos 
essenciais para que ele planeje e gerencie sua empresa. 

• CDI (Centro de Documentação e Informação): é uma biblioteca especializada em gerar e 
disseminar informações empresariais para as micro e pequenas empresas, tornando seus 
negócios mais modernos e competitivos. Oferece um acervo abrangente, disponível em 
biblioteca, videoteca e livraria. 

• Informática: processamento de dados da empresa e suporte técnico. 
 
Os produtos oferecidos pelo SEBRAE são livros direcionados à empreendedores e relatórios de 
pesquisa de mercado; e seus serviços são: balcão de atendimento, treinamento empresarial, agro 
negócios, feira de artesanato, biblioteca e balcão itinerante, crédito, cursos e treinamentos. 
 
Como instrumento de coleta para a realização da pesquisa utilizou-se a análise documental; e foi 
através de um relatório fornecido pelo SEBRAE que tornou-se possível a coleta dos dados 
necessários para iniciar-se o processo de desenvolvimento do trabalho ora exposto. 
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Os problemas relatados estão diretamente relacionados ao setor de pesquisa da empresa 
estudada, mais especificamente à pesquisa SADE/NATAL (Sistema de Apoio à Decisão 
Empresarial). Tal pesquisa tem por finalidade auxiliar o futuro empreendedor a saber o perfil 
sócio-econômico do local e se há viabilidade de se empreender no mesmo. O processo do SADE 
é dividido por etapas. A primeira consiste na ida do auditor à campo para detectar as empresas 
existentes e delimitar os setores; a etapa seguinte é a ida do pesquisador à campo para aplicar os 
questionários sócio-econômicos. Ao fim desses processos, há uma equipe de supervisores 
concentrada no SEBRAE, responsável pela análise crítica dos mesmos; seguindo as orientações 
da supervisão, tais informações são codificadas e lançadas no sistema para posterior venda aos 
futuros empreendedores. 
 
Todo esse trabalho necessitaria de tempo para ser executado, e no entanto o SEBRAE não 
dispunha, o que o fez contratar três empresas terceirizadas para concluí-lo em tempo. Com base 
no relatório expedido pela empresa em estudo, a falta de treinamento específico, a distorção das 
informações, a omissão na cobertura de setores, dentre outros, são fatores que comprometeram 
para o desempenho falho das empresas.. 
 
As conseqüências foram desanimadoras, resultando em desperdício de tempo e dinheiro. A 
imprecisão nos resultados, os fatos incompatíveis à realidade, os dados incompletos, as 
informações vagas e o cadastramento indevido de empresas, estão dentre as principais falhas 
cometidas, o que fez a empresa contratante chegar a conclusão que a qualidade do trabalho 
apresentado foi deficiente. 
 
5. CONCLUSÃO 
 
Chegou-se a conclusão de que a informação, quando efetiva dentro da organização, age de 
maneira propulsora nos resultados positivos da mesma, tornando-se ferramenta essencial para 
que haja desenvolvimento e alcance das pretensões almejadas. Tida como elemento vital de uma 
empresa, a informação atinge, a cada dia, uma posição de maior destaque e importância na 
organização, tornando-se crescente a necessidade em dar-lhe uma atenção especial. 
 
Através do aprofundamento nos assuntos estudados, permitiu-se minúcia na observação dos 
problemas detectados e possibilitou-se a criação de alternativas para melhoria da pesquisa 
SADE/NATAL. Sugere-se que os pesquisadores internos tenham um treinamento específico para 
o nível desta pesquisa e que haja mais cautela na seleção dos candidatos a pesquisadores de 
empresas terceirizadas, uma vez que a maioria detém maior conhecimento com pesquisas de 
opinião pública, que seguem um parâmetro de abordagem objetivo; faz-se necessário a presença 
constante de um coordenador de campo experiente para orientar e supervisionar os 
pesquisadores, gerando maior grau de comprometimento destes para com o trabalho e 
possibilitando uma coleta de informações segura e fidedigna. Observou-se, ainda, que o nível de 
dificuldade e desinteresse por parte dos pesquisadores resulta da elaboração do questionário, cujo 
mesmo necessita de uma reformulação que busque facilitar a efetividade e a veracidade das 
informações de ambas as partes (pesquisador e pesquisado).   
 
Mediante a aplicação desse estudo chegou-se à conclusão de que se adquiriu a capacidade de 
fazer algum tipo de análise e que essa aptidão proporcionou técnicas para aplicação da mesma 
em nosso âmbito profissional, de forma a investir-se mais no potencial conjunto e a tornar-se 
gestores capazes de influenciar, positivamente, no dia-a-dia operacional de uma organização. 
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RESUMO  
A importante presença das micro e pequenas empresas na economia nacional é algo 
incontestável. As micro e pequenas empresas vêm respondendo por boa parte da criação 
de novos postos de trabalho, absorvendo mão-de-obra excedente advinda de empresas 
de maior porte, e geração de renda no país, produzindo e agregando valores aos seus 
produtos a preços competitivos como forma de ganharem maiores espaços no mercado. 
Porém, os pequenos empreendedores demandam de informações que auxiliem no 
desenvolvimento de suas atividades e consequentemente no crescimento de seus 
negócios, principalmente no tocante a atuação no mercado externo. Aproveitando a 
conjuntura favorável para o aumento das exportações brasileiras, órgãos de fomento ao 
micro e pequeno empresariado, tendo como suporte as políticas públicas de exportação 
e as ferramentas de apoio aos exportadores, vêm demonstrando interesse em disseminar 
uma cultura de inovação nas micro e pequenas empresas mediante a criação de 
mecanismos formais em termos financeiros, gerenciais, educacionais e jurídicos 
voltados para levá-los a uma cultura exportadora colocando ao alcance desses 
empreendedores informações quanto às ações para o comércio exterior. Contudo, a 
disseminação de uma cultura exportadora na micro e pequena empresa está em meio a 
fatores intervenientes em ambiente macro e micro. Nesse contexto, a presente 
monografia, construída por meio de um estudo bibliográfico e pesquisas de campo, tem 
como objetivo avaliar os fatores intervenientes no desenvolvimento de uma cultura 
organizacional exportadora nas micro e pequenas empresas de forma a identificar seus 
impactos e apontar para maiores pesquisas que não permitam somente o simples auxílio 
como também caminhos adequados para o desenvolvimento de pequenos 
empreendimentos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: cultura organizacional, ex portação, micro e pequena 
empresa. 
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 FATORES INTERVENIENTES NO DESENVOLVIMENTO DE UMA 

CULTURA ORGANIZACIONAL EXPORTADORA: UM ESTUDO NAS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
  
  
Com a crescente consolidação de um mercado global e com as vantagens de 
crescimento que este oferece para os seus agentes participantes, o Brasil por meio das 
ações promovidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e 
outros órgãos de fomento vêm desenvolvendo programas de apoio àquelas empresas 
que desejam inserir seus produtos e/ou serviços no mercado internacional como forma 
de aumentar a cultura exportadora do país, tendo especial atenção para com os micros e 
pequenos empreendimentos por meio do Programa Cultura Exportadora (conjunto de 
programas que envolvem promoção de encontros sobre comércio exterior, edição e 
distribuição de material técnico para orientação ao exportador, serviços de orientação 
sobre exportações ao empresariado de pequeno porte e capacitação de profissionais em 
comércio exterior) e outras políticas existentes a níveis estadual e federal. 
A importante presença das micro e pequenas empresas na economia nacional é algo que 
vem sendo consolidado desde a década de 1980. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) neste período, com a redução do ritmo de crescimento da 
economia brasileira, resultando em maior nível de desemprego no país, os pequenos 
negócios passaram a ser considerados uma alternativa para absorver uma parcela 
considerável da mão-de-obra excedente, fazendo surgir ao final desta década as 
primeiras iniciativas mais concretas para incentivar a abertura e uma maior participação 
formal das micro e pequenas empresas no Brasil por meio da implantação do primeiro 
Estatuto da Microempresa (Lei nº. 7.256 de 27 de novembro de 1984), inclusão das 
micro e pequenas empresas na Constituição Federal de 1988, que passou a garantir-lhes 
tratamento diferenciado (Artigo 179 do Capítulo da Ordem Econômica), a 
transformação em 1990 do Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena 
Empresa (CEBRAE), criado em 1972, em Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE), com funções mais amplas, a criação de linhas especiais 
de crédito no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, a Lei nº. 9.317 de 5 de dezembro de 1996, 
que instituiu o Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), a Lei nº. 9.841 de 5 de 
outubro de 1999, que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte e o estabelecimento de um Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte para buscar uma maior integração com os governos federais, estaduais e 
municipais, demonstrando a dimensão e a importância das micro e pequenas empresas 
para o crescimento e desenvolvimento da economia nacional. Essas iniciativas foram 
acompanhadas pelo desenvolvimento de pesquisas e maiores programas de apoio 
voltados ao micro e pequeno empresário.  
Porém, a realidade atual das micro e pequenas empresas no geral, apesar dos avanços 
consideráveis, ainda é problemática nos aspectos gerenciais e culturais. As dificuldades 
de muitos dos micro e pequenos empreendimentos está na dificuldade do acesso à 
informação e na cultura de subsistência, ou seja, voltada somente para a sobrevivência 
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dos seus participantes empreendendo por necessidade e não por oportunidade, 
apresentando características apontadas pelo IBGE como baixa intensidade de capital, 
forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão-de-obra 
ocupada nos negócios, poder decisório centralizado, estreito vínculo entre os 
proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente em termos contábeis e 
financeiros, pessoa física e jurídica, utilização de mão-de-obra não qualificada ou 
semiqualificada, baixo investimento em inovação tecnológica, maior dificuldade de 
acesso ao financiamento de capital de giro e relação de complementaridade e 
subordinação com as empresas de grande porte.  
Aproveitando a conjuntura favorável para o aumento das exportações brasileiras, órgãos 
de fomento ao micro e pequeno empresariado, tendo como suporte as políticas públicas 
de exportação e as ferramentas de apoio aos exportadores e apoiados pelos governos 
federal e estadual, vêm demonstrando interesse em disseminar uma cultura de inovação 
nestes mediante a criação de mecanismos formais em termos financeiros, gerenciais, 
educacionais e jurídicos voltados para levá-los a uma cultura exportadora colocando ao 
alcance desses empreendedores informações quanto a ações para o comércio exterior. 
Contudo, a implementação de uma cultura exportadora está em meio a fatores 
intervenientes em sua formação em ambiente macro e micro às micro e pequenas 
empresas. Sendo assim o presente artigo tem como objetivo Avaliar os fatores 
intervenientes no desenvolvimento de uma cultura organizacional exportadora sob a 
ótica das micro e pequenas empresas ainda não inseridas no comércio internacional. 
Para tanto foi realizada uma pesquisa descritiva exploratória com pesquisa de campo e 
em artigos e livros sobre o tema. 
 
2 O CENÁRIO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 
 
2.1 Sobrevivência das Micro e Pequenas Empresas 
 
A situação da micro e da pequena empresa no Brasil ainda é uma problemática em 
relação, no geral, ao seu curto ciclo de vida. Os pequenos empresários carecem de 
mecanismos que proporcionem verdadeiro apoio suprindo suas carências e que sejam 
adaptados ao perfil de seus negócios. No Brasil,  a maioria das microempresas encerram 
suas atividades com pouco mais de um ano de exercício social, conforme pesquisas 
existentes. Para Palermo (2002),  dentre os principais fatores que contribuem para o 
encerramento das atividades, encontram-se aqueles relacionados à falta de tecnologia, 
dificuldades na obtenção de crédito devido a alta burocracia existente que faz com que o 
micro e pequeno empresário busquem empréstimos direcionados à Pessoa Física, com 
menos burocracia, mas com juros mais elevados. Para a autora, é imprescindível que se 
mencionem também as dificuldades das micro e pequenas empresas se estendem 
quando há a necessidade de encerramento de suas atividades que parece ser tão 
problemático quanto a abertura de uma empresa. 
Para que se contextualize a realidade destas empresas no atual cenário brasileiro, a 
enumeração de alguns fatores associados ao seu sucesso e insucesso, são pertinentes. 
Ainda segundo Palermo, Os fatores associados ao sucesso do micro e pequeno 
empreendimento, descritos de maneira sucinta, são: 

• Empresa de maior porte (mais de dois empregados); 
• Maior escolaridade do proprietário; 
• Experiência prévia; 
• Experiência como funcionário de empresa em ramo similar; 
• Certa disponibilidade de capital; 
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• Apoio / ajuda de profissionais; 
• Foco no cliente/mercado; 
• Boa concepção do negócio; 
• Vocação e/ou treino; e 
• Empreendimento mais maduro (com mais tempo de atividade/experiência). 

 
Já os fatores associados ao seu insucesso identificados pela autora são os seguintes: 

• Empresa muito pequena (até dois empregados); 
• Baixa escolaridade do proprietário; 
• Ausência de experiência prévia do proprietário; 
• Experiência apenas como autônomo no ramo; 
• Falta de capital; 
• Falta de apoio profissional (consultoria); 
• Pouca preocupação com o cliente/mercado; 
• Concepção errônea do negócio; 
• Origem associada a pressão social/econômica; 
• Pouco tempo de atividade. 

 
Se as dificuldades para firmar a micro e pequena empresa no mercado nacional são 
grandes, inseri-las competitivamente no cenário de trocas internacionais necessita ainda 
de muito desenvolvimento. Segundo Blank e Palmeira (2006), as micro e pequenas 
empresas possuem limitados recursos financeiros, tanto para cobrir suas necessidades de 
capital de giro como para investimentos. Isso limita a expansão de suas atividades e sua 
reestruturação com vistas à exportação de seus produtos. Essas empresas tem problemas 
para obtenção de crédito bancário. Para o auto, as limitações financeiras restringem suas 
possibilidades de investir recursos para penetrar em mercados externos com seus 
produtos tais como: pesquisa de mercado, visitas comerciais a clientes no exterior, 
contratação de especialistas. As micro e pequenas empresas também enfrentam 
dificuldades para dispor de recursos para bancar as matérias-primas, insumos diversos e 
gastos com mão-de-obra, necessários para produzir os bens destinados à exportação, 
para atender pedidos que podem ser de montante importante para uma pequena empresa 
(que só receberá a quantia investida em um determinado prazo futuro). Conforme 
coloca Blank e Palmeira, o pequeno empreendedor carece de conhecimento e práticas 
que os negócios internacionais exigem. 
 
 
3 PERFIL DOS GERENTES ENTREVISTADOS 
 
3.1 Sexo dos Entrevistados, faixa etária, escolaridade 
 
60% dos gestores foram compostos por homens, enquanto 40% foram compostos por 
mulheres. Interessante perceber que a diferença de sexo não significou diferença de 
idéias quanto as questões abordadas no instrumento de pesquisa. Boa parte dos 
entrevistados são empresários jovens, 45% com idade entre 25 e 34 anos, seguidos em 
segundo lugar por empresários de faixa etária média, 35% entre 45 a 54 anos. É 
importante essa constatação, pois a idade em algumas colocações representou o 
interesse dos gestores em ousar nas atividades gerenciais da empresa. 
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A escolaridade dos gerentes entrevistados é alta, representando 75% com ensino 
superior (65% superior completo e 10% com ensino superior incompleto) e 10% com 
pós-graduação e/ou doutorado. 
 
3.2 Categoria 
 
60% dos gestores entrevistados foram de pequena empresa (entre 20 a 99 funcionários) 
e 40% dos gestores foram de micro empresa (entre 10 a 19 funcionários). Todas as 
empresas pesquisadas não comercializam seus produtos no mercado externo. 
 
3.3 Setor de Atividade 
 

Setor de atividade

55%

20%

25%

comércio serviço indústria

Gráfico 1 – Setor de atividade das empresas pesquisadas 

 
 
 
3.4 Tempo de Existência das Empresas 
 
A maioria das empresas pode ser considerada tradicional, pois 65% estão entre 6 e mais 
de dez anos no mercado e que apenas 35% operam entre 1 a 5 anos. 
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Gráfico 2 – Tempo de existência das empresas pesquisadas 

Tem po d

35%

e atividade no setor

10%

10%

15%

30%

1 ano 2 a 3 anos 4 a 5 anos 6 a 10 anos mais de 10 anos

 
3.5  Quantidade de Sócios Existentes nas Empresas 
 
Por serem micro e pequenas empresas, é normal não terem uma grande quantidade de 
sócios. Os entrevistados consideraram que há uma tendência natural para que o micro e 
pequeno empresário abra uma empresa na forma de sociedade devido a facilidade de 
conseguir financiamento para o negócio. Na formação do capital negociam de acordo 
com participação do sócio na empresa. Na amostra considerada nesta pesquisa, 70% das 
empresas tinham dois sócios no gerenciamento da empresa como mostra o Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Quantidade de sócios existentes  

Quantidade de sócios

25%

70%

5%

1 sócio 2 sócios 3 ou mais

 
3.6 Os Fatores Intervenientes No Desenvolvimento De Uma Cultura 
Organizacional Exportadora Nas Micro E Pequenas Empresas 
 
3.6.1 Razões para a Abertura da Empresa 
 
A análise da criação de uma empresa é considerada estratégica para compreender o 
desenvolvimento da mesma. Provavelmente as estratégias adotadas por uma pequena ou 
micro empresa estão ligadas aos motivos de sua criação. Estudos voltados para área de 
empreendedorismo apontam razões como realização pessoal, insatisfação com a carreira 
anterior, identificação de oportunidades de negócios, desejo de obter ganhos 
financeiros, influências familiares como presença de empreendedores na família dentre 
outras razões que atuam no empresário como estimulante para abertura de uma empresa. 
Na pesquisa aqui realizada, o principal motivo mencionado para abertura da empresa foi 
a identificação de uma oportunidade de negócio (60%) seguido de experiência anterior 
no setor de atuação da empresa (15%) aliado a insatisfação no emprego que possuía 
(10%). É importante ressaltar que na amostra pesquisada encontra-se empresas criadas 
recentemente. Sendo assim, pode-se supor que a identificação de oportunidades de 
negócio dessas esteja ligada as dificuldades que esses recentes empresários tinham de 
conseguir e/ou manter o emprego devido a baixa perspectiva na carreira profissional que 
estavam sendo formados. 

 

251 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
Gráfico 4 – Razões identificadas para abertura da empresa 

Razão para a abertura da empresa

10%

15%

10% 5%

60%

oportunidade de negócio tinha capital disponível
experiência anterior insatisfeito no emprego que possuía
tinha tempo disponível

 
3.6.2 Considerações Quanto ao Planejamento das Empresas 
 
È cada vez maior o número de empresas no Brasil que, diante da complexidade no 
cenário empresarial e de tantas turbulências e incertezas, estão buscando ferramentas e 
técnicas para que as auxiliem no processo gerencial. O planejamento é um deles. Com 
relação às empresas no Brasil normalmente os recursos da pequena e média empresa são 
limitados, por isso o planejamento é mais essencial ainda, pois ele auxilia essas 
empresas a utilizarem melhor suas capacidades e minimizar a perda de energia em 
atividades que não agregam valor a empresa. Embora seja de suma importância, 
algumas empresas não utilizam o planejamento formalmente, ou seja, por meio de 
instrumentos específicos no gerenciamento de suas atividades. Corriqueiramente as 
micro e pequenas empresas não adotam as ferramentas formais de gestão achando que 
planejar é somente ter idéias e implementa-las e muitas vezes focam somente no 
estratégico e esquecem dos demais níveis da empresa. Contudo o desenvolvimento das 
políticas de apoio ao micro e pequeno empresário estão tentando mudar essa realidade 
por meio da divulgação de informações quando a estratégias e formas de organização. 
No Gráfico 5 abaixo, 95% das empresas pesquisadas adotam alguma forma de 
planejamento para apoio a tomada de decisões.  Logo após no Gráfico 10, observa-se 
que o foco desse planejamento está a nível estratégico (94,73%) deixando os demais 
níveis a segundo plano. Pode-se supor que a falta de planejamento nos demais níveis 
pode provocar dificuldades no alinhamento estratégico o que gera dissonância nas 
atividades. 
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Gráfico 5 – Empresas que realizam planejamento 
A em presa possui algum a form a de planejam ento?
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Gráfico 6 – Planejamento utilizado 
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3.6.3 Considerações sobre as Variáveis de Impacto nas Micro e Pequenas 
Empresas 
 

a) variáveis do ambiente geral 
 
 
Diante do mercado competitivo atual, é de suma importância que o empreendedor se 
atente ao ambiente externo da organização. O ambiente externo, que são todos os 
elementos fora de uma organização relevantes para sua operação, passa por mudanças 
rápidas e contínuas, exigindo cada vez mais atenção dos administradores nas estratégias 
de análise externa. Por meio da análise do ambiente externo se identificam as 
oportunidades e os riscos atuais e futuros. Por esse motivo, aprender a lidar com os 
elementos externos pode ser o diferencial para o sucesso de uma empresa.Por estar 
intimamente vinculado à empresa, acredita-se que o ambiente externo é o elemento 
crucial na realização de determinado empreendimento. Dessa forma, o empreendedor, 
ao considerar todas as variáveis que se interrelacionam com o seu negócio, pode ampliar 
sua visão do futuro. 
Dentre os gestores pesquisados, 75% concordaram que a variável social é a que mais 
tem impacto nas atividades que a empresa exerce.  A justificativa é lógica: a variável 
social é considerada uma das variáveis que interfere no ato de consumo, e que não pode 
ser deixada de lado em qualquer planejamento. São as mudanças sociais que levam ao 
surgimento de novos processos e paradigmas no ambiente organizacional. A formação 
de uma sociedade global vem alterando a forma como as organizações trabalham os 
seus produtos e serviços. 
Em segundo lugar, 65% dos gestores consideraram a economia como variável de forte 
impacto em suas empresas. A economia estar a contribuir para alterar as estruturas 
organizacionais e de mercado, alterações estas que consistem, essencialmente, em uma 
concorrência acrescida, resultante de obstáculos menores e da criação de novos canais 
de distribuição de produtos e serviços, novos modelos empresariais, com menores 
custos, melhor qualidade e inovação orientada para o consumidor, novas formas de 
compra e venda, com uma maior personalização de produtos e serviços e novos 
requisitos em matéria de competências. Vale salientar também que as mudanças no 
cenário econômico afetam fortemente as questões financeiras das micro e pequenas 
empresas. 
Em terceiro, 55% dos gestores entrevistados consideraram a variável cultural e 50% a 
variável tecnológica. A variável cultural referindo-se as novas formas de agir do micro e 
pequeno empresário que agora volta suas atenções para as atividades de exportação 
procurando novas formas de vender seus produtos e gerenciar sua empresa para torná-la 
mais competitiva no mercado.  A variável tecnológica por sua vez contribui para 
descoberta de novas formas de produção. Porém consideraram que os custos para o uso 
de certas tecnologias são altos o que impede um melhor aproveitamento das vantagens 
oferecidas. 
 
b) Variáveis do ambiente operacional 

  
Como já dito anteriormente, o nível operacional é o nível do ambiente externo à 
organização mais próximo e imediato a ela. Também é chamado de ambiente de tarefa 
por ser específico para cada organização (CHIAVENATO, 1999) e possui influências 
mais específicas e imediatas na gestão da organização em comparação com o ambiente 
geral. 
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Constatou-se que a concorrência (80%) é considerado o principal determinante da 
competitividade do mercado. A intensidade da rivalidade influencia os preços assim 
como os custos da concorrência em áreas como fábrica, desenvolvimento de produtos e 
serviços, publicidade e força de vendas. A rivalidade ocorre porque um ou mais 
concorrentes sentem-se pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua 
posição, existindo então uma acirrada disputa por posição dentro do setor de atuação. 
Outras variáveis consideradas foram a mão-de-obra (75%), fornecedores (70%) e 
clientes (65%). A mão-de-obra, ou o capital intelectual, é fator decisivo para qualquer 
organização, afinal de contas são elas que tomam as decisões e fomentam as atividades 
internas da empresa. Não adianta formar qualquer estratégia se a empresa não tiver a 
formação certa de seus colaboradores. Considerando-se o cenário da micro e pequena 
empresa, no geral, a mão-de-obra empregada é baixa, poucos funcionários, e com 
qualificação mediana (baixa escolaridade ou ainda em formação acadêmica) somando-
se também o baixo período de permanência na empresa o que gera rotatividade de 
pessoal. Isso são fatores que podem desfavorecer o micro e pequeno empresário no 
tocante a estruturação, planejamento e produtividade. 
 Os fornecedores por sua vez, trata-se da força demonstrada pelos compradores ao 
negociar com compradores, ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade de seus 
serviços. Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre os participantes de 
uma indústria ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços 
fornecidos. Um ponto a ser considerado nessa variável é que fornecedores poderosos 
podem consequentemente sugar a rentabilidade de uma empresa, principalmente se ela 
for pequena, incapaz de repassar os aumentos de custos em seus próprios preços. Já os 
clientes, trata-se da força demonstrada pelos compradores ao negociar a compra de 
produtos ou serviços. Os compradores competem com a indústria forçando os preços 
para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e jogando os 
concorrentes uns contra os outros - tudo à custa da rentabilidade da indústria. Também 
são os clientes que despertam na empresa o interesse em fazer novos investimentos. 
Essa pressão sob a empresa depende também do nível de desenvolvimento da 
consciência desses clientes. 
 
c) Variáveis do ambiente interno 

 
O ambiente interno é aquele presente dentro da organização.  
 
Não foi surpresa que a variável financeira tenha ganhado destaque na pesquisa (70%).  
A administração financeira tem um objetivo no qual deve basear-se, e esse objetivo não 
pode estar dissociado do objetivo da empresa como um todo. O dinheiro é 
eficientemente empregado quando melhor contribuir para o alcance do objetivo da 
empresa. No momento em que o gestor estiver preocupado com a liquidez da empresa, 
se a liquidez é necessária ou não, ou como aplicar da melhor forma o excedente, ele 
estará exercendo, além da gestão financeira, a gestão econômica da área financeira. 
Na maioria das micro e pequenas, encontramos uma má administração dos recursos 
financeiros. Os empresários ainda não têm uma mentalidade de planejamento. Isso 
dificulta muito a sobrevivência da empresa, pois, estas geralmente não possuem grandes 
reservas de capital, e ao encontrar as primeiras pedras no seu caminho, não estão 
preparadas e acabam caindo. Em algumas empresas visitadas, observou-se que 
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funcionam como um modo de subsistência da família, visto que, na maioria não há uma 
preocupação com expansão ou controle de mercado. 

 
3.6.4 Considerações sobre o Auxílio às Micro e Pequenas Empresas 
 
A principal característica prática que diferencia as microempresas e empresas de 
pequeno porte das demais é o fato de dependerem sua sobrevivência e crescimento, na 
grande maioria absoluta dos casos, de uma única pessoa - seu proprietário. Nesses 
casos, todo o funcionamento da empresa reflete e é uma verdadeira extensão da 
personalidade de uma única pessoa. A centralização na tomada de decisões implica em 
uma supervisão mais direta, supervisão cerrada, sobre as atividades da empresa. Neste 
contexto todas as decisões importantes tendem a passar pelas mãos do proprietário, ou 
deste e seus sócios. Motivos como estes, geram uma dificuldade em buscar novas 
formas de visualização dos problemas organizacionais. A grande maioria das 
organizações de pequeno porte tende a ignorar a necessidade e os benefícios de buscar 
consultoria externa. Outro fator que colabora ainda para esta atitude, é a falta de 
recursos para contratar profissionais adequados ou a falta de informações sobre onde e 
como buscar auxílio profissional. Pode-se citar ainda, o excesso de atividades e a 
centralização de poder como causas desta resistência, até certo ponto natural, porém 
comprometedora para a viabilidade e sustentabilidade do modelo de negócio. 
Percebe-use que 70% das empresas pesquisadas nunca procuraram auxílio para o 
gerenciamento de suas atividades. Dentre os motivos alegados estão nos custos elevados 
por uma consultoria, nunca terem precisado e alguns por não acreditarem em auxílio 
externo (empresas que possuem forte centralização de decisão). Dentre as que 
buscaram, 30%, a ajuda foi com relação a acesso a mercado e tecnologia, gestão 
financeira, empresarial e de pessoas.  
Para melhor desenvolver as micro e pequenas empresas, o Brasil vem fomentando 
políticas de apoio a essas como tratamento tributário diferenciado, crédito preferencial, 
programas de apoio às exportações, disponibilizações de informações dentre outras. Na 
pesquisa aqui realizada foi colocado sete políticas identificadas de apoio ao micro e 
pequeno empresário para que os entrevistados as classificassem de acordo com a 
importância para seu negócio. O Quadro 1 mostra o resultado obtido.  
 
 

Quadro 1 – Políticas de Apoio 
Políticas de apoio mais necessárias às micro e pequenas empresas 

1º Tratamento tributário diferenciado 
2º Crédito preferencial (juros e prazos) 
3º Disponibilização de informações de mercado 
4º Melhorar a imagem doméstica do produto 
5º Programa de treinamento pessoal 
6º Desburocratização do registro/baixa de empresas 
7º Programas para facilitar as exportações 
 

 
3.6.5 Dificuldades de Inserção no Mercado Externo 
 
Perguntados sobre as dificuldades das micro e pequenas empresas em se inserirem no 
mercado externo, os empresários responderam conforme mostra o Gráfico 7 abaixo. 
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Gráfico 7– Dificuldades de inserção das micro e pequenas empresas no mercado 

externo 
Opinião sobre a principal dificuldade para a venda de produtos/serviços no m ercado externo

45%

10%

20%

20%

5%

Desconhecimento do mercado Dif iculdade de acesso a informação
Inadequação do produto ao mercado Logística
Formação dos preços dos produtos

 
Como bem mostra o Gráfico 7, o desconhecimento do mercado externo (45%) ainda é 
uma problemática para os micro e pequenos empresários. Esse desconhecimento pode 
ser devido às informações não serem acessíveis (10%) ou não são de fácil compreensão 
ou ainda devido a não formação do gestor para operar com exportação. 20% dos 
entrevistados consideram que para a micro e pequena empresa a logística de operação 
para distribuição dos seus produtos e serviços é uma das dificuldades e 20% consideram 
que o gestor tem dificuldades em adequar seus produtos e serviços às exigências do 
mercado externo.  
É importante destacar que um dos maiores obstáculos, que as pequenas empresas 
encontram, está dentro da própria empresa, quando não há gestão e conhecimento do 
próprio negócio, falta de interesse na busca de inovação e integração na equipe. 
Resumindo, a falta do desenvolvimento de um Plano de Exportação, no qual fique bem 
claro o que fazer, quando, quem fará, quanto custará, por que exportar, para onde e 
como exportar, torna as dificuldades maiores do que são e, normalmente, a culpa é 
colocada na legislação, na burocracia. 
 
4.3.6 Motivos e Fatores Críticos de Sucesso na Exportação 
 
Apesar das dificuldades existentes, a internacionalização se mostra uma alternativa 
atraente e necessária, no que tange à competição mundial, para as pequenas empresas. 
Quando perguntados aos gestores quais seriam os motivos que os incentivariam a 
exportar obteve-se como resultado o Quadro 2 abaixo. 
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Quadro 2 – Motivos para exportar 

 Motivos que levariam os micro e pequenos empresários a exportar 
 1º Obter maiores margens/melhores preços 
 2º Melhorar a qualidade e eficiência dos produtos/serviços 
 3º Reduzir custos de capital (financiamento/crédito mais baratos 
 4º Melhorar a imagem doméstica do produto 
 5º Aprender com centros de excelência, clientes, concorrentes e/ou 

fornecedores  
 6º Melhorar a possibilidade de fazer parcerias 
 7º Adquirir maior conhecimento gerencial e operacional 
 8º Diversificar os tipos de clientes 
 9º Antecipar-se a competidores 
 10º Reduzir incidência de impostos 
 11º Obter incetivos governamentais (redução de impostos, obtenção de 

subsídios etc.)  
 12º Vender o excedente da produção 
 
 
Percebe-se que o fatores financeiros (obter maiores margens/melhores 

preços, reduzir custos de capital) par a mic ro e pequenas empresas é grande 
motivador para iniciar atividades de exportação. Tal f ato revela  um 
comportamento oportunista nas  exporta ções dos gestores entrevistados . 
Fatores ligados ao aprendizado como me lhorar a qualidade e eficiênc ia dos 
produtos/serviços e aprender com centro s de exc elência também ganharam 
destaque demonstrando certa consciênc ia que algumas micro e pequenas 
empresas vem desenvolvendo para buscar novas formas de produção para 
ganharem vantagens competitivas no mercado. 

Com relaç ão a quais  seriam os  fato res críticos para obter sucesso no 
comércio internacional, foram colocados aos gestores nove itens para serem 
julgados em ordem de importância. O Quadro 3 mostra o resultado obtido. 
 

Quadro 3 – Fatores críticos 
 Fatores críticos considerados de sucesso para o micro e pequeno exportador 
 1º Conhecimento do mercado que pretende atuar  2º Persistência/perseverança  

3º Aproveitamento das oportunidades  
4º Criatividade  
5º Ter um bom administrador  
6º Estratégias de vendas bem elaboradas  
7º Capacidade de assumir riscos  
8º Reinvestimento dos lucros  
9º Capital próprio  
 10º Liderança 
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Como observa-se no quadro acima, conhecer o mercado é essencial antes de 

qualquer ação. O micro e pequeno empresário precisa se conscientizar de que para 
trabalhar lá fora,  antes de tudo, tem que conhecer bem o mercado e como atuar nele de 
uma forma eficiente e especialmente eficaz. Portanto, conhecer a fundo seus usos, 
costumes, fatores culturais, sócio econômicos, estéticos, religiosos, culturais, sociais e 
mesmo idiomáticos o torna mais abalizado a melhor entender como o processo de 
exportação funcionará. O micro e pequeno empresário precisa conhecer os 
procedimentos da exportação e sua logística, que compreende o estudo da cultura do 
país onde se pretende exportar (relacionar o tipo de produto confeccionado com os 
hábitos e costumes do país), conhecer seu comprador, conhecer as legislações internas 
de cada país (Câmaras de Comércio orientam quanto aos impedimentos), manter a 
qualidade (a produção vem acompanhada de alta qualidade. O mercado externo é muito 
exigente), desenvolver o conceito do produto (o mercado externo trabalha muito o 
conceito de produto. Quando o micro e pequeno empresário for vender seu produto, 
deverá vender também seu conceito) dentre outros. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Nos dias atuais e de ambiente globalizado e de alta competitividade, o diferencial de 
uma empresa está na conquista de novos mercados e conseqüentemente aumentando 
toda a cadeia que se segue, seja no mercado doméstico ou internacional. 
Podemos afirmar que o diferencial nos negócios nacionais e internacionais é atender a 
necessidade dos clientes onde quer que estejam, sendo que é necessário e fundamental 
estar preparado e competitivo. 
Apesar de terem um potencial significativo de geração de emprego e de renda, as micro 
e pequenas empresas apresentam várias limitações ao seu crescimento que têm sido 
objeto de políticas isoladas conduzidas por instituições de fomento ao desenvolvimento 
tecnológico e às exportações.  
Como se viu, a escassa disponibilidade de capital, problemas para obtenção de crédito 
bancário restringindo suas possibilidades de investir recursos para penetrar em 
mercados externos com seus produtos tais como pesquisa de mercado, visitas 
comerciais a clientes  no exterior, contratação de especialistas aliadas as deficiência das 
estruturas empresariais, sem um desenvolvimento apropriado das funções administrativa 
e comercial, escalas de produção o suporte insuficiente de um sistema de inovação são 
algumas das barreiras a uma penetração das micro e pequenas no comércio 
internacional. Os dados apresentados na análise também apontam que as micro e 
pequenas empresas também enfrentam dificuldades em dispor de insumos de produção 
e de mão-de-obra necessária para produzir os bens destinados à exportação, As 
limitações financeiras e de produção das micro e pequenas empresas aliadas ao 
desconhecimento ou falta de interesse que acarreta a uma carência de práticas em 
negócios internacionais do gestor as impedem de procurar tecnologias mais avançadas e 
novas formas de gestão para incorporação em seus processos produtivos. Todos esses 
fatores intervenientes no desenvolvimento das atividades de exportação em micro e 
pequenas empresas são, sem dúvida, aspectos importantes a serem considerados no 
desenvolvimento de qualquer política que vise estimular o micro e pequeno empresário 
a comercializar seus produtos e serviços no mercado externo. 
Deste trabalho concluí-se que se faz necessário um maior conhecimento sobre a 
dinâmica competitiva das micro e pequenas empresas brasileiras que certamente 
contribuirá para a discussão, melhorias e novas formas de políticas de fomento a 
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exportação dos micro e pequenos empresários e assim contribuir para uma melhor 
inserção do Brasil no comércio internacional.  
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RESUMO 
O desenvolvimento de novos materiais que tenham como premissas o desenvolvimento 
sustentável possibilita a permanência do homem no campo. Neste contexto as pesquisas na 
área de materiais em especial materiais que usam fibras naturais como reforço vem 
aumentando. Este trabalho visa estabelecer a influencia da adição da fibra de sisal como 
reforço nas propriedades mecânicas de placas de gesso. Para tanto serão confeccionados 
corpos de prova com dimensões pré-estabelecidas onde serão determinadas as propriedades 
mecânicas à flexão de resistência, modulo de elasticidade e deformação e resistência à 
compressão. Com esta análise ficou constatada mudança considerável nas propriedades 
avaliadas em relação aos corpos de prova sem a adição de fibras. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fibras de sisal, gesso, propriedades mecânicas. 
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INTRODUÇÃO 
Há atualmente em todo o mundo uma busca de alternativas a fim de melhorar as 
propriedades dos materiais com aplicações em todos os setores industriais. Na construção 
civil, em medicina, odontologia, artesanatos e esculturas, são os aspectos mais visíveis da 
aplicação do gesso. O seu uso mais antigo como material foi detectado nas pirâmides do 
Egito. Após 3500 anos, o gesso tornou-se um dos materiais mais utilizados no ramo da 
construção civil. 
 
O gesso comum (sulfato de cálcio) é um produto da calcinação da gipsita (CaSO4.2H2O) 
que é um mineral encontrado em diversas regiões do mundo. Este possui resistência a 
flexão entre 1,4 e 7,0 Kgf/cm2. Para melhorar sua resistência, há estudos que adicionam a 
ele fibras naturais. 
 
As fibras naturais têm sido estudadas ao longo de décadas, no que se refere a sua 
constituição, propriedades mecânicas e seus possíveis usos. As vantagens do uso das fibras 
naturais sobre as fibras sintéticas são: biodegradáveis, baixo custo, baixa densidade, boa 
tenacidade, boas propriedades térmicas e uso reduzido de instrumentos para o seu 
tratamento ou processamento (BARROS).  
 
Dentre as fibras vegetais, o sisal mostra-se promissor no desenvolvimento de materiais 
compósitos, devido as suas propriedades e sua disponibilidade no mercado. O incentivo do 
seu uso é fundamental para o desenvolvimento das regiões de onde estas fibras são 
originadas, geralmente nas regiões subdesenvolvidas, como ocorre no Brasil que é o maior 
produtor mundial das fibras de sisal (FAO, 2007 apud Natal 2008). 
 
As fibras são extraídas da folha do agave, e é utilizada para fins comerciais no ramo de 
cordas e tapeçaria. A folha é originada do México, e chegou ao Brasil por meados de 1900, 
sendo implantada primeiramente na Bahia e em Pernambuco, em seguida se espalhou pelo 
nordeste e o resto do país. 
 

 
Figura 1 - Plantação de Agave 

 
O objetivo desse trabalho consiste em analisar e comparar as propriedades mecânicas de 
flexão em três pontos das barras de gesso sem e com adição de fibras de sisal variando o 
comprimento das mesmas. Observando dessa forma se as fibras influenciarão as 
propriedades do gesso. Os corpos de prova foram confeccionados segundo as normas NBR 
12775:1992 e NBR 14715 para a determinação das dimensões e propriedades físicas. 
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MATERIAIS E METODOS 
 
Materiais 
 
Foram confeccionados corpos de provas de duas maneiras: de gesso com 10g de fibras e 
comprimentos variados das mesmas e de gesso sem reforço fibroso. Tomando como 
padrão para comparação das resistências os corpos sem adição das fibras. O gesso utilizado 
foi o gesso comercial tipo β. A fibra foi adquirida na cidade de João Câmara - RN e foi 
cortada nas dimensões de 25mm, 50mm, 75mm e 100mm de comprimento. Para a 
confecção dos corpos de prova, também foram utilizados água destilada e vaselina como 
desmoldante. Os equipamentos utilizados nessa pesquisa foram a máquina de essaio 
universal Pavitest(CONTENCO) para realização dos ensaios, uma estufa de secagem e 
esterilização, modelo 315SE(100+-105°C) e uma Balança de precisão AL500, com 
resolução de 0,001. 
  

Tabela 1: Corpos de Prova com reforço de 10g de fibras. 
Corpos de 

Prova 
Comprimento do reforço de fibra  

CP0 Corpos sem reforço de fibras 
CP1 Corpos com reforço de fibras com 25mm 
CP2 Corpos com reforço de fibras com 50mm 
CP3 Corpos com reforço de fibras com 75mm 
CP4 Corpos com reforço de fibras com 100mm 

 
 
Métodos 
 
Fabricação dos corpos de prova 
 
Os corpos de prova foram fabricados de acordo com a norma NBR 14715 numa proporção 
de 10g de gesso para 0,7g de água, seguindo a seguinte ordem: peneirou-se o gesso em 
uma peneira de 2mm, adicionou-se aos poucos água destilada por 1 minuto, e o deixou 
descansando por 2 minutos, após o tempo de descanso se adicionou o resto da água até o 
gesso diluir completamente, em seguida o gesso foi vazado nos moldes e permaneceu lá 
por 5 minutos aproximadamente. Esperou-se acontecer à cura do gesso e depois de curado, 
os corpos foram levados para a estufa por onde permaneceram por cerca de uma hora em 
uma temperatura de 80 °C. Esse processo foi realizado com os corpos que tinham em sua 
composição a adição de fibras de 25, 50, 75 e 100 mm numa quantidade de 10g para cada 
cinco corpos de prova. Depois de desmoldados os corpos ficaram em um recipiente 
hermeticamente fechado até serem ensaiados. 
 
Ensaios de Flexão em três pontos 
 
Os corpos de provas foram confeccionados com as seguintes dimensões: 120 x 20 x 10 
mm(comprimento, largura e espessura) segundo a norma NBR 12775. Em seguida foram 
adicionados a eles 10g de fibras, variando em cada placa com 5 corpos de prova o 
comprimento das fibras. Os ensaios foram realizados com a velocidade de 0,5mm/min. e a 
distância entre os apoios de 100 mm.  
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Limite de resistência à flexão 
 
Utilizou-se a equação abaixo para esse calculo: 
 
S = ( 3PmáxL)/(2bd2)                                                                                                                                         
 
Sendo: S = limite de resistência à flexão (MPa), Pmáx = carga máxima de ensaio (N), L = 
distância entre os apoios (mm), b = largura do CP (mm), d = espessura do CP (mm). 
 
Módulo de elasticidade à flexão 
 
Para o cálculo do módulo à flexão utilizou-se a equação abaixo: 
 
E = L3m/4bd3           
 
Sendo: E = Módulo de elasticidade (MPa), m = tangente formada pela curva carga e 
deflexão, L = distância entre os apoios (mm). 
 

 

RESULTADOS E DICUSSÕES 
 

Ensaio de Flexão em Três Pontos 
 
A seguir será apresentado o gráfico 1 em que se têm os valores do módulo de elasticidade e 
o valor médio da resistência á flexão do material para as situações com diferentes 
percentuais de reforços. 

 
 

 
Figura 2: Análise comparativa do módulo de elasticidade à flexão para as 

situações com diferentes percentuais de reforço. 
 

 
Conforme dados da figura acima se verificou um aumento gradativo do módulo de 

elasticidade dos corpos de prova com reforço de diferentes comprimentos. 
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Figura 3: Análise comparativa do limite de resistência à flexão para as situações 

com diferentes percentuais de reforço. 
 
 
Conforme a figura acima se verificou que com o aumento do comprimento das fibras como 
reforço, houve uma diminuição da tensão.  

 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

Diante do que foi estudado podemos constatar que houve uma modificação das 
propriedades mecânicas do compósito gesso-fibra uma vez que variado os comprimentos 
das fibras houve uma influência no resultado final pois com o aumento do comprimento 
das mesmas observou-se uma diminuição da resistência e um aumento da deflexão e do 
módulo de elasticidade. Propõe-se a realização de corpos de prova com outras 
composições de fibras. 
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RESUMO  
O estudo da flambagem continua tendo um lugar de destaque na análise de projetos 
estruturais. Nesse sentido, o presente trabalho originado de um projeto de iniciação 
científica desenvolvido na Oficina de Matemática Industrial-CEFET-RN, objetiva 
implementar um algoritmo computacional que permita calcular através de uma simulação 
numérica, a carga crítica na flambagem de um eixo engastado livre de seção descontínua.O 
método utilizado é o das diferenças finitas, que discretiza as equações diferenciais 
inerentes ao problema, resultando num sistema de equações algébricas homogêneo, cuja 
solução fornece a carga crítica provocada pela flambagem do eixo. Os resultados 
mostraram-se compatíveis com outros estudos feitos pelo método dos elementos finitos , 
sem para tanto ser necessário o conhecimento do cálculo variacional como no caso desse 
último método. Evidentemente, os resultados obtidos poderão ser usados na indústria ou 
como ajuda educacional.  
 
Palavras-chave: carga crítica, flambagem, diferenças finitas, estruturas.  
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1. INTRODUÇÃO 
Com o constante avanço tecnológico, a necessidade da criação de novas ferramentas para a 
resolução de problemas concernentes à indústria e outras áreas está sempre presente. 
No que se refere à indústria, será apresentado neste trabalho uma possível solução para a 
determinação da carga crítica de um eixo escalonado utilizando o método das diferenças 
finitas. O objetivo do método das diferenças finitas é resolver um problema governado por 
equações diferenciais através da discretização dessas equações, o que conduz a um sistema 
de equações algébricas que pode ser facilmente resolvido por aplicativos computacionais, 
como será mostrado no presente trabalho. 
 
2. EQUACIONAMENTO DO PROBLEMA 
A figura 1 mostra o eixo escalonado considerado no presente estudo, apresentando a 
discretização, os dados físicos e geométricos bem como as condições limites. 
 

 

P

Figura 1: Eixo escalonado. 
 
Após a discretização foram feitas as seguintes considerações: 
 

• O módulo de elasticidade para todo o eixo será o mesmo e chamado de E. 
• O eixo terá comprimento L. 
• Sendo o eixo escalonado, utilizou-se como momento de inércia  a média aritmética 

dos momentos de cada metade do eixo. 
• O espaçamento entre os pontos é idêntico e chamado de h=L/4. 
• São considerados dois pontos fictícios externos ao eixo em cada lado. 
• Devido aos  tipos de apoio tem-se: y2=-y0 e y4=y6. 
• A carga axial será chamada de P, aplicada no nó 1. 

 
2.1.Formulação Numérica 
Como foi dito anteriormente, o método das diferenças finitas busca solucionar questões 
que envolvem equações diferenciais transformando-as em algébricas. 
No presente trabalho, a equação diferencial que governa o problema é 
(PRODONOFF,1990) : 
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EId4y – Pd2y = 0                                                                                             equação (1) 
    dx4      dx2 

 
EI :  rigidez  
P  : carga aplicada     
y   : deslocamento vertical 

 
A equação 1, uma vez discretizada pelo método das diferenças finitas, obtém-se a seguinte 
equação genérica(HERMÍNIO,1996): 

 
Para a derivada quarta: 

 
 d  =  1  [(1)  (-4)  (6) (-4)  (1)]                                                                              equação (2) 
dx4   h4 

 
E para a derivada segunda : 

 
d    = 1  [(1)  (-2)  (1)]                                                                                            equação (3) 
dx2    h2 

 
Daí, igualando-se a equação (2) à (3), obtém-se a seguinte expressão:  

 
( yn-2 – 4yn-1 + 6y n – 4yn+1 + yn +2) = -Pcr h2 (yn-1 – 2yn + yn+1) 

                                                               EI 
Onde n identifica cada pivô. 

 
Então, a equação (1) transforma-se em: 
 
Pivô 2 :  -y2 – 4y1 + 6y2 – 4y3 + y4 = - Pcr h2 ( y1 – 2y2 + y3) 
                                                             1,5 EI 
Pivô 3 :   y1 – 4y2 + 6y3 – 4y4 + y5 = - Pcr h2 ( y2 – 2y3 + y4)                                equação (4) 
                                                             1,5 EI 
Pivô 4 :   y2 – 4y3 + 6y4 – 4y5 + y4 = - Pcr h2 ( y3 – 2y4 + y5) 
                                                             1,5 EI 
Fazendo A = Pcr h2, na equação (4), tem-se: 
                         EI  
Pivô 2 :  -y2 – 4y1 + 6y2 – 4y3 + y4 = - A (0,666 y1 – 1,333y2 + 0,666y3) 
                                                              
Pivô 3:   y1 – 4y2 + 6y3 – 4y4 + y5 = - A (0,666 y2 – 1,333y3 + 0,666y4) 
 
Pivô 4 :   y2 – 4y3 + 6y4 – 4y5 + y4 = - A (0,666 y3 –1,333 y4 + 0,666y5) 
 
Introduzindo-se as condições de contorno, tem-se: 
 
      (5 -1,333A)          (-4 +0,666A)                 1                 y2             0 
 
 (-4 + 0,666A)          (6 – 1,333A)          (-4 + 0,666A)       y3    =    0 
 
     1                         (-4 + 0,666A)           (7 – 1,333A)        y4              0 
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A solução não trivial deste sistema, é obtida fazendo-se(DIEGUEZ,1994): 
 
 
          (5 -1,333A)        (-4 +0,666A)                     1                             
 
det    (-4 + 0,666A)     (6 – 1,333A)             (-4 + 0,666A)     =    0 
 
                1                  (-4 + 0,666A)               (7 – 1,333A) 
 
 
Este determinante foi resolvido pelo aplicativo Maple, cujo polinômio característico é:  
 186072741A3 – 13,343994A2 + 45,362A – 44=0. Que tem como raízes: A1=1,6640, 
A2=3,9671 e A3=5,6192 . 
Como A é igual à Pcr h2 e h igual a L/4, tem-se então: 
                              EI  
A= Pcr  L2                                                                                                              equação  (5) 
       16EI 
 
Tomando A igual à menor raiz e aplicando na equação (5), chega-se ao valor da carga 
crítica. Dessa forma: 
  
Pcr = 26,62EI                                                                                                         equação (6) 
            L2 

 
3. ALGORITMO / PROGRAMA 
Com o objetivo de fazer simulações diversas, foi implementado um programa para a 
determinação da carga crítica a partir do seguinte algoritmo: 
Em linguagem natural, o algoritmo tem a seguinte estrutura: 
Entrada: 
Módulo de elasticidade (E); 
Momento de inércia (I); 
Comprimento do eixo(L); 
 
Processo: 
Cálculo da menor carga crítica para o eixo. 
Saída: 
Valor da menor carga crítica para o eixo. 
 A partir desse algoritmo foi implementado um programa em Delphi cuja saída é o valor da 
menor carga crítica. 
 
4.RESULTADOS 
A figura 2 apresenta a tela do executável mostrando uma simulação. 
A tabela 1 mostra o resultado do presente estudo comparado com a solução pelo método 
dos elementos finitos(ROLIM,2007). 
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Figura 2 - tela do executável 

 
O resultado quando comparado com o trabalho sobre a estimativa da carga crítica na 
flambagem de eixos escalonados pelo método dos elementos finitos, mostrou-se 
satisfatório conforme o resultado na tabela 1, a seguir: 

 
Tabela 1: Resultados 

Carga crítica (presente estudo) Carga crítica (método  dos elementos finitos) 
Pcr = 26,62 Pcr = 26,32 

 
 
6.Conclusão  
No presente trabalho, foi feito o cálculo da carga crítica na flambagem de um eixo 
escalonado pelo método das diferenças finitas.Foi implementado para isso um algoritmo 
em ambiente Delphi. Apesar do algoritmo ter sido utilizado para eixos cilíndricos o mesmo 
poderá ser aperfeiçoado para a análise de outros tipos de seção. Evidentemente o presente 
estudo poderá ser aplicado tanto industrial como educacionalmente. 
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RESUMO 
A fabricação mecânica por usinagem gera quantidades significativas de resíduos. O 
cavaco, na sua forma pura e isolada, não tem nenhuma aplicação atual e a sua deposição de 
forma incorreta em aterros pode ter conseqüências ainda não totalmente conhecidas. 
Reaproveitar resíduos pode trazer benefícios tanto ambientais como econômicas. No 
presente trabalho, analisou-se a possibilidade de uso do cavaco aplicado à construção civil, 
adicionando-o como agregado em argamassa de cimento. Para tanto, corpos-de-prova 
foram fabricados e submetidos a ensaios de compressão. Os corpos-de-prova foram feitos 
usando três geometrias diferentes de cavaco: fita, helicoidal, lasca, em proporções 
diferentes em função das suas dimensões. Como referência, dois corpos-de-prova somente 
com argamassa foram fabricados e também ensaiados. Com base nos resultados obtidos, 
constatou-se um aumento da resistência mecânica à compressão nos corpos-de-prova com 
cavaco como agregado, principalmente em função da sua geometria, qualificando como 
possível alternativa aplicável à construção civil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Resíduo, Cavaco, Agregado, Argamassa. 
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ANÁLISE DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DE CORPOS-DE-PROVA DE 
ARGAMASSA USANDO CAVACO COMO AGREGADO 

 
 
INTRODUÇÃO 

O processo de fabricação por usinagem é o mais usado nas indústrias metais-
mecânica, visto que os avanços tecnológicos na área permitem maiores velocidades de 
operação aliado à ótima qualidade do processo. A operação de usinar é caracterizada como 
a remoção de material de uma peça por uma ferramenta de corte, determinando sua forma 
final. O material removido é denominado “cavaco”, que é tratado como resíduo, pois não 
existe aplicação imediata na forma como é produzido.  

 
Entre as alternativas de reaproveitamento do cavaco, pensa-se na refundição do 

material em fornos de altas temperaturas (em torno de 1600 °C), para fabricação de novas 
peças de metal. Porém, existem limitações técnicas e econômicas associadas ao 
recolhimento, transporte, seleção e limpeza do material. 

 
Outra forma de reciclar o cavaco é aplicá-lo em metalurgia do pó. Delforge et al 

(2007) analisou as propriedades mecânicas de amostras sinterizadas reutilizando cavacos 
de aço inoxidável AISI 316 misturados com pó do mesmo material, comprovando que o 
comportamento mecânico do produto final foi superior aos de corpos-de-prova do aço 
inoxidável sinterizado sem cavaco. 

 
Diante dos resultados do reuso do cavaco na metalurgia do pó, surgiu a idéia de 

aplicação do material como agregado em compósitos não-metálicos. Na indústria da 
construção civil, por exemplo, grandes quantidades de areia, brita e cimento são 
empregadas na fabricação de peças estruturais (colunas, vigas e lajes). Formar um 
compósito argamassa-metal com propriedades mecânicas superiores ao concreto padrão 
pode ser uma alternativa interessante, permitindo estruturas mais esbeltas, com economia 
de material, além dos benefícios ambientais. Desse modo, teve-se por objetivo neste 
trabalho o estudo da alteração da resistência mecânica à compressão de corpos-de-prova 
fabricados com argamassa e cavaco como agregado. 

  
 

METODOLOGIA 
O cavaco pode assumir diferentes formas geométricas em função do processo de 

usinagem em que é gerado, sendo classificado como lasca, fita, espiral e helicoidal 
(FERRARESI, 1977). Foram recolhidas amostras de cavacos em fita, em lasca e helicoidal, 
oriundas dos processos de torneamento, aplainamento e furação, respectivamente, assim 
selecionadas intencionalmente, pois pressupõe-se sua influência na resistência mecânica do 
compósito. 

 
A argamassa é um material aglutinante preparado com cimento Portland, areia e 

água, amplamente utilizada na indústria da construção civil. Com esse material que foram 
fabricados cinco corpos-de-prova, sendo dois considerados como padrão, i.e., sem cavaco, 
e os outros três com adição de cavaco. O traço em massa utilizado na argamassa foi 1:3:0,5 
(1 porção de cimento para 3 de areia e 0,5 de água). Na figura 1 podem ser observadas 
amostras dos cavacos utilizados na pesquisa. 
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(a)      (b)      (c) 

Figura 1 – Cavacos: (a) em fita; (b) helicoidal; (c) em lasca. 
 

Foi determinado que cada corpo-de-prova tivesse uma massa em média de 400 
gramas de argamassa. Para cada tipo de cavaco selecionado foram estabelecidas 
quantidades de massa diferentes em função da geometria. Para o corpo-de-prova I, foram 
adicionados 10 gramas de cavaco em fita; no corpo-de-prova II, foram adicionados 40 
gramas de cavaco helicoidal e em lasca, com predominância do helicoidal; o corpo-de-
prova III recebeu 20 gramas de cavaco em lasca.  

 
A moldagem dos corpos-de-prova foi por adensamento vibratório. O tempo de 

operação da fonte vibratória foi suficiente para que a superfície dos corpos-de-prova se 
apresentasse plana e brilhante. O molde usado possuía dimensões de 5 cm de diâmetro e 10 
cm de altura, na forma cilíndrica. O tempo de permanência na fôrma foi de 24 horas para 
cura inicial ao ar, sendo esse tempo suficiente para que adquirissem consistência, 
permitindo a desforma sem danos aos corpos. Na figura 2 vê-se um exemplar capeado. 

 

 
Figura 2 – Corpo-de-prova capeado. 

 
Antes do ensaio, os corpos-de-prova passaram pela cura final, onde foram imersos 

em água por sete dias, procedimento necessário para se evitar a evaporação da água da 
argamassa a fim de melhorar suas propriedades mecânicas, garantindo que houvesse água 
suficiente para que toda a reação química do cimento se processasse, evitando fissuras e 
trincas. Após a cura, os topos dos corpos-de-prova foram nivelados, procedimento que 
permite diminuir falhas, imperfeições e porosidades superficiais que viessem a atrapalhar o 
ensaio. O capeamento consiste no revestimento dos topos com uma fina camada de 
enxofre, deixando as superfícies lisas, isentas de riscos ou vazios.  
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O ensaio de compressão mecânica foi aplicado aos corpos-de-prova, visto que 
grande parte das solicitações em estruturas de cimento é por tensões compressivas. A 
tensão de ruptura de compressão serve como parâmetro de comparação quantitativa da 
resistência dos compósitos com e sem cavacos. 

 
Utilizou-se a máquina de ensaios AMSLER, do Laboratório de Concreto da UFRN, 

composta por uma prensa hidráulica com uma escala de força em Newton (ver figura 3). 
Os corpos-de-prova de referência foram ensaiados para coletar os primeiros dados 
referentes à força máxima a ser aplicada aos compósitos de argamassa-cavaco. Em 
seguida, foram ensaiados os corpos I, II e III, onde a força foi incrementada lentamente, 
garantindo baixa velocidade de deformação. Quando se verificava que a força aplicada 
começava a diminuir, identificava-se que o limite de resistência já havia sido atingido.   
 

 
Figura 3 – Máquina de ensaio universal do Lab. Concreto – UFRN. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos dados coletados nos ensaios, analisaram-se as influências da adição de 
cavaco aos corpos-de-prova por comparação aos resultados obtidos nos ensaios com 
corpos-de-prova de referência. Na Tabela 1 são apresentados os valores de tensão máxima 
de resistência à compressão de cada tipo de corpo, com as respectivas composições. 

 
Inicialmente, registrou-se para o primeiro corpo-de-prova de referência o valor de 

tensão máxima de compressão de 1,696 MPa, enquanto que o segundo corpo de referência 
atingiu 1,569 MPa. Houve, portanto, uma diferença de 7,5% entre a tensão máxima de 
compressão para os corpos-de-prova de referência. Partindo-se da suposição de que eles 
sejam “idênticos” em composição, a diferença foi atribuída a erros de procedimentos 
experimentais, ficando dentro da margem considerada razoável. 
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Tabela 1: Tensões Máximas suportadas por cada Corpo-de-prova 

 
Corpo-de-prova 

 
Composição Tensão máxima de 

compressão (MPa) 

Referência I somente argamassa 1,696  

Referência II somente argamassa 1,569  

Corpo-de-prova I argamassa + 10 g de cavaco em fita 1,716  

Corpo-de-prova II argamassa + 40 g de cavaco helicoidal 
e em lasca  1,889  

Corpo-de-prova 
III 

argamassa + 20 g de cavaco em 
lasca 1,991  

 
Analisando-se os resultados da Tabela 1, verifica-se que os exemplares com cavaco 

a tensão máxima atingiu valores superiores aos dos corpos de referência. Considerando-se 
um valor médio de 1,6325 MPa para os padrões, constatou-se que o corpo-I teve um 
incremento de cerca de 5,1% na tensão máxima de compressão; o corpo-II apresentou um 
incremento de 15,7% enquanto o corpo-III teve um aumento de 21,9%. Portanto, a adição 
de uma pequena quantidade de cavaco foi suficiente para elevar a resistência mecânica dos 
compósitos.  

 
Com relação à geometria, o cavaco em lasca foi o tipo que promoveu maior 

aumento na resistência. Uma possível explicação para o fato: o cavaco em fita e o 
helicoidal não permitiram uma distribuição uniforme da argamassa no molde, com seções 
descontínuas e com vazios, criando concentração de tensões que diminuíram suas 
resistências. Logo, um modo de garantir a uniformidade do compósito é tentar distribuir o 
cavaco no molde da maneira mais uniforme possível, por meio de técnicas diferentes de 
enchimento e adensamento. 

 
O cavaco em lasca também propiciou à obtenção de maior resistência mecânica 

devido à sua própria resistência, superior às resistências dos outros tipos. A explicação 
para isso está na forma como o cavaco é arrancado da peça, que aumenta a resistência por 
encruamento devido à grande deformação plástica que sofre. 

 
 

CONCLUSÕES 
Todos os compósitos com cavaco como agregado sofreram aumento de resistência 

mecânica à compressão. O cavaco em lasca foi o tipo que proporcionou maior aumento, 
tanto devido à sua geometria como também pela sua resistência. O reaproveitamento do 
cavaco como agregado em argamassa mostrou-se uma alternativa promissora, contudo, 
serão necessários novos estudos e ensaios com corpos-de-prova, fabricados de acordo com 
a norma.  
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Acredita-se que a aplicação poderá representar em alternativa para destinação do 
resíduo e, desse modo, contribuir para redução de problemas ambientais. Além disso, se 
confirmados os resultados, poderá contribuir para produção de peças mais esbeltas, 
conseqüentemente, reduzindo o consumo de cimento na construção civil. 
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RESUMO 
 
O presente estudo será desenvolvido com a proposta de analisar as propriedades físicas de 
argamassa de peso leve para o uso na construção civil produzidas a partir de diferentes 
proporções de vermiculita expandida, objetivando, assim, vários aspectos entre eles os 
custos de produção, provocar um produto para o mercado da Construção Civil, já que esta 
é apontada como uma alternativa promissora, e de bastante interesse dos profissionais do 
ramo.A incorporação de um mineral ao aglomerante (cimento) tende a manter a resistência 
mecânica, não requerendo pré-requisitos básicos, que possam impedir a utilização de 
argamassas de baixa densidade, com micro porosidade controlada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Argamassa leve, vermiculita expandida, Cimento. 
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ESTUDO EXPERIMENTAL DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE ARGAMASSA 
LEVE COM ADIÇÃO DE VERMICULITA EXPANDIDA. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 
A vermiculita é um mineral da família das argilas micácias, formada pela superposição de 
finíssimas lâminas que quando submetidas a altas temperaturas, cerca de 1000 C°, sofre uma 
grande expansão até 15 vezes o seu volume original, provocando evaporação rápida da água. Nessa 
expansão, os espaços vazios são preenchidos por ar que promovem a vermiculita características, 
entre as quais, leveza, isolação térmica e absorção acústica. Por ser um material de baixa 
densidade, pode ser empregada na fabricação de argamassa leve, no intuito de reduzir a massa 
específica. De acordo com IMPERCIA, a argamassa leve com vermiculita expandida é um produto 
que possui massa específica em torno de 0,5 a 0,72 kg/dm³, ou seja, apresenta massa específica 
aproximadamente 65,5% abaixo da argamassa convencional, que está em torno de 1,77 kg/dm³. 

Devido à argamassa ser um material complexo, existe um vasto campo de pesquisas relacionado 
com este material. Na indústria da construção civil, visa-se a obtenção de uma argamassa leve com 
a finalidade de diminuir o peso que esta provoca nas edificações de grande e médio porte. Vale 
ressaltar que a conseqüente diminuição será um fator essencial quando falamos de fundação e da 
própria estrutura.  

Está sendo um avanço o uso dessa nova denominação “argamassa leve”, pois tal produto já vem 
despertando interesse nos vários setores da tecnologia, onde possui múltiplas e vastas utilizações 
em inúmeros setores da atividade humana. É notório que no amplo campo das indústrias não 
somente na civil, como também na indústria naval, do petróleo, onde a mesma já foi utilizada com 
diferentes finalidades e as características permaneceram constantes. 
 
Analisando a partir de diferentes proporções de vermiculita, objetivando assim, a análise dos custos 
de produção, gerando um produto para o mercado da construção civil e explorar os materiais 
abundantes em nossa região como conseqüência diminuir o impacto ambiental.   
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
A argamassa é uma mistura de agregado miúdo(areia), aglomerantes(cimento e cal) e água. 
Esse material tem como uma das principais características a resistência mecânica e 
capacidade de absorver deformações. Atualmente, muitas edificações tem buscado 
implantar a argamassa leve com o intuito de diminuir o peso de edificações de médio e 
grande porte. 
 
Apesar de estar no mercado a alguns anos, a argamassa de peso leve é muito criticada pela 
sua qualidade inferior ou por razões ambientais, já que possui porosidade, esta pode 
permitir ação corrosiva da estrutura metálica. 
 
Uma das formas que vem sendo estudada para tornar a argamassa leve é a adição de 
material com baixa densidade, sendo um deles a vermiculita. Essa linha de pesquisa é 
nova, já que não se encontra tantos trabalhos com essa finalidade. 
 
A vermiculita é um mineral proveniente da mica, que quando submetido a altas 
temperaturas a mesma se expande. Uma de suas características é seu peso e sua 
granulometria. A massa específica aparente da vermiculita (Figura 1) é aproximadamente 
110kg/m³ e seu diâmetro médio varia entre 0,3 mm e 1 mm. Devido a essas e outras 
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características o mineral já é utilizado como forma de padronização, como cita a ABNT na 
norma brasileira NBR 9573.  A vermiculita expandida dentro da construção civil se aplica 
como isolante térmico ou acústico na forma de revestimento de paredes e tetos. 
 

 
Figura 1 – Vermiculita Expandida 

 
O cimento que é mais adequado para combinar com a vermiculita é o CP II F, sendo este 
composto por um material carbonático (filer). A causa de utilizar esse tipo de cimento se 
deve ao fato de o material pozolânico poder mascarar ou modificar algumas propriedades 
da vermiculita. 
 
3 METODOLOGIA 
 
Inicialmente fez-se uma pesquisa bibliográfica, em livros, páginas da internet e artigos, a 
fim de obter um conhecimento mais específico sobre o traço da argamassa a ser utilizado, 
bem como sobre a vermiculita. 
   
A argamassa a ser utilizada durante a pesquisa é a argamassa leve, e durante a pesquisa 
percebeu-se que não é muito utilizada esse tipo de argamassa, onde encontra-se mais 
pesquisas voltadas para o concreto leve. E quanto a vermiculita, é pouco utilizada na 
indústria da construção civil, bem como muito pouco pesquisada na área das argamassas. 
 
Em cima dessas informações, resolveu-se pesquisar os materiais a serem utilizados durante 
a pesquisa, sendo o cimento CP II F 32, cal, agregado miúdo (areia) e a vermiculita, que 
entra na argamassa em substituição parcial (5% e 30%) do cimento. 
 
Após o estudo teórico, foi realizada a caracterização dos materiais. Para a realização dessa 
caracterização foram realizados ensaios técnicos, como Massa Unitária (NBR 7251), 
Massa Específica (NBR NM 52) e Granulometria da areia, tais ensaios foram realizados 
nos laboratórios de Materiais de Construção 1 e 2, no CEFET-RN. 
 
A vermiculita utilizada na pesquisa tem sua granulometria definida como super fina. Esse 
mineral em si, dentro das argamassas leve, é mais utilizada para revestimento de paredes e 
tetos com a finalidade de isolante acústico e térmico. 
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O prosseguimento da pesquisa ainda se baseou no estudo de traços de referência. O traço a 
ser utilizado é o traço 1:1:6, onde a partir deste traço realizou-se o ensaio de Índice de 
Consistência (NBR 13276).  
 
Com o traço já conhecido e as porcentagens de substituição definidas, temos os traços em 
massa já calculados, como ilustra a Tabela 1, onde com essas quantidades serão moldados 
nove corpos de provas prismáticos (4x4x16), sendo três corpos de prova contendo 0% de 
resíduo. 
 

Tabela 1: Quantidade de materiais a serem utilizados 

NOMENCLATURA Quantidade de Materiais (em gramas) 
cimento cal areia água vermiculita 

ARV 0% 250 150 2235 500 - 
ARV 5% 237,5 150 2235 500 2,12 
ARV 30% 175 150 2235 500 12,75 

 
Para encontrar a quantidade a ser utilizada da vermiculita dentro da argamassa, utilizou-se 
da massa unitária do mineral, a partir desse resultado calculou-se a sua quantidade 
transformando o traço de volume para massa. 
 
 
3.1 ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA 
 
O ensaio de Índice de Consistência foi realizado seguindo o que prescreve a norma 
brasileira NBR 13276. A argamassa preparada a partir da mistura de cimento, cal e areia, 
foi posta sob a mesa de índice de consistência (flow table), preenchendo um molde-tronco 
cônico, ambos umedecidos, em três camadas e com um soquete metálico aplicar 15,10 e 5 
golpes uniformes e distribuídos, respectivamente, na primeira, segunda e terceira camadas. 
Após o molde estar preenchido, rasar a superfície do molde e eliminar qualquer partícula 
em torno do molde com um pano. Acionar a manivela da mesa, fazendo com que esta suba 
e caia 30 vezes em 30 segundos. Ao fim das batidas, faz-se três medições com o auxilio de 
um paquímetro em seu diâmetro. A média dessas medidas representará a consistência da 
argamassa. Este ensaio tem sua importância para o prosseguimento da pesquisa já que ela 
auxilia na determinação do fator água/cimento, ajudando a encontrar um traço ideal. 
 
 
4 MATERIAIS 
 
Para a produção das argamassas foram utilizados: o cimento Portland CP II F 32, cal 
Carbomil CH1, areia proveniente de São Paulo do Potengi, e a vermiculita proveniente da 
mineradora MPL( Mineradora Pedra Lavada)-Santa Luzia – PB. 
 
Na Tabela 2 mostra o resultado das massas unitárias e específicas de cada material a ser 
utilizado durante a pesquisa. No caso da areia, onde foi realizado o ensaio de 
Granulometria, a tabela mostra o módulo de finura e a dimensão máxima. Na Figura 2 
ilustra a Curva Granulométrica da areia. 
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Tabela 2 – Características físicas dos materiais utilizados 

MATERIAL 
Massa 

Unitária 
(g/cm³) 

Massa 
Específica 

(g/cm³) 

Módulo de 
Finura 

Dimensão 
Máxima 

Característica 
Cimento 1,20 3,00 - - 
Cal 0,65 2,02 - - 
Areia 1,58 2,62 1,99 2,4 
Vermiculita 0,17 500,0* - - 
* Valor aproximado 
 

 

 
Figura 2 – Curva granulométrica da Areia 

 
 
 

5 CONCLUSÃO 
 
Sendo assim diante dessas ocorrências que contribuíram para o prosseguimento da 
pesquisa, estaremos fazendo um elo de ligação do que esta sendo realizado para os 
resultados que se espera obter  que espera-se obter. Em decorrência o seguinte passo 
decisivo será a moldagem dos corpos de prova com as quantidades de materiais já 
definidos, Ainda está em andamento  a realização de outros ensaios técnicos como retenção 
de água, teor de ar incorporado, entre outros. Em conformidade com os resultados obtidos 
para os parâmetros considerados, se avaliará a aplicabilidade do produto final em obras de 
edificações. 
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RESUMO 
 
A geração de resíduos sólidos tem como um dos principais responsáveis a indústria da 
Construção Civil, onde os impactos causados pela mesma vêm alertando a sociedade e 
também empresários da área. O CONAMA informa da necessidade de medidas para a 
redução efetiva desses resíduos, e um dos meios que mais vem sendo utilizado e estudado é 
a inclusão desses resíduos em argamassas ou concretos. As argamassas em geral, em muito 
têm auxiliado as pesquisas nessa linha, a fim de observar o comportamento dos resíduos e 
a possibilidade de tê-los como material aglomerante ou como agregado. O presente 
trabalho tem por finalidade desenvolver argamassas de revestimento com a adição de pó de 
mármore visando melhorias para a argamassa, observando a aderência, resistência 
mecânica, entre outros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Argamassas de Revestimento, pó de mármore, CONAMA. 
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A INFLUÊNCIA DO USO DO RESÍDUO PROVENIENTE DA FABRICAÇÃO DO 
MÁRMORE NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE ARGAMASSAS 

DE REVESTIMENTO 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
O ramo da Indústria da Construção Civil é um dos principais responsáveis pela geração de 
resíduos sólidos, sendo um dos graves problemas contemporâneos. Essa produção vem 
alertando a própria sociedade a respeito do meio ambiente. 

Os impactos causados pela indústria da Construção vêm desde a própria construção bem 
como pela produção de algum material, fato que está levando a população a se preocupar 
com o destino desses resíduos. Dessa forma é necessária uma viabilização tanto para a 
solução deste problema quanto para a economia dos desperdícios. 

Segundo o CONAMA, há uma “necessidade de implementação de diretrizes para a efetiva 
redução dos impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos da construção civil.” 
(CONAMA, 2002). 

Atualmente muitos estudos estão sendo realizados a fim de reduzir o problema da geração 
de resíduos. Uma das soluções optadas é a reciclagem. As reutilizações desses resíduos 
vêm sendo utilizadas como uma forma de diminuir a quantidade de resíduos, bem como 
uma forma de diminuir o impacto causado pelos mesmos na natureza. A utilização desses 
resíduos geralmente se dá na substituição de algum agregado ou aglomerante nas 
argamassas. 

A argamassa conceitua-se como um material constituído por uma mistura de um ou mais 
aglomerantes, agregado miúdo e água, possuindo a capacidade de endurecimento e 
aderência. Além dessas propriedades, a argamassa deve possuir resistência e a capacidade 
de absorver deformações. Em muitos estudos as argamassas vêm sendo bastante utilizadas 
a fim de se estudar a influência e a viabilidade de uso desses resíduos em obras. 

Com o intuito de aproveitar os resíduos gerados na construção civil e de melhorar as 
propriedades da argamassa, o presente trabalho tem por objetivo de desenvolver argamassa 
de revestimento com a adição de resíduos da fabricação de mármore. Visando assim uma 
melhoria nas propriedades da argamassa, bem como buscar novas soluções para a 
reciclagem desse resíduo. 
 
O acompanhamento da pesquisa deve ser rigoroso, já que o resíduo a ser usado é muito 
fino e o teor de fino contribui para o desempenho da argamassa tanto para uma boa 
resistência como pode induzir a uma maior retração de secagem, se for utilizar um teor de 
fino em excesso. O acompanhamento segue com ensaios de caracterização dos materiais a 
serem utilizados durante a pesquisa, a definição de um traço de referência, com ensaios 
técnicos como resistência a compressão e a flexão, retenção de água, entre outros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 
 
Dentro da Construção Civil é inevitável não acumular resíduos, sejam eles sólidos ou de 
outra natureza, e o destino desses resíduos tem preocupado muitos dentro da sociedade e 
até mesmo empresários dentro da própria indústria. 
 
A produção de rochas ornamentais (mármore e granito), na maioria das empresas, é feita a 
partir da serragem de blocos de pedras, para formar chapas e assim serem revendidas. 
Segundo Moura, essa produção gera muito resíduo, onde cerca de 25% à 30% da serragem 
desses blocos são transformados em pó, prejudicando assim o meio ambiente, já que não 
há uma forma de tratar esse resíduo e não há um destino apropriado. Há estados, como o 
Espírito Santo, que estão em condições críticas, pois por não haver um destino para o 
resíduo gerado pela mineração do mármore, muito desse pó é depositado em rios, 
contaminando assim a água local e a vegetação nativa. 
 
Na busca de soluções para a reciclagem desse resíduo, muitos estudos são direcionados 
para essa linha de pesquisa e a própria industria da construção civil tem procurado 
adicionar esse resíduo dentro das argamassas e concretos, a fim de proporcionar além de 
um melhoramento desses materiais bem como encontrar um destino para esses resíduos. 
 
A argamassa tem sido uma grande aliada para esse estudo. E uma forma de utilizar o 
resíduo dentro da argamassa é em substituição a cal. A cal é um dos principais elementos 
dentro da argamassa, proporcionando a ela plasticidade e uma melhor retenção de água. 
Uma das particularidades da cal é a sua finura. A cal hidratada é extremamente fina e leve 
e quando misturada a água funciona como lubrificante, reduzindo o atrito entre os grãos de 
areia, dando como resultado melhor trabalhabilidade e boa aderência. 
 
 
3 METODOLOGIA 
 
A pesquisa iniciou com uma pesquisa bibliográfica, baseando-se em livros, normas, artigos 
publicados e em páginas da internet, a fim de buscar fontes que mostrassem pesquisas já 
atuantes nessa linha de estudo, bem como visar meios de inovação. 
 
A partir desse estudo, foi realizada a caracterização dos materiais a serem utilizados 
durante a pesquisa. Para a realização da caracterização de cada material foi realizado 
ensaios técnicos, como Massa Unitária (NBR 7251), Massa Específica (NBR NM 52) e 
Granulometria da areia (NBR 7217), tais ensaios foram realizados nos laboratórios de 
Materiais de Construção 1 e 2 do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios do 
CEFET/RN. 
 
O resíduo de mármore (Figura 1) a ser utilizado durante a pesquisa é proveniente do corte 
de mármore e granito, coletado na cidade de Cachoeira de Itapemirim. Apesar do resíduo, 
ao ser coletado está reduzido a pó, fez-se necessário colocar o resíduo na estufa, a fim de 
retirar toda a umidade que continha no material. Estando seco, o material ainda foi 
submetido a uma moagem, para reduzi-lo ao pó. Em observação visual, como ilustra a 
Figura 2, pode perceber que o resíduo tem sua finura semelhante ao cimento, onde ela 
passou pela peneira 0,15 mm, ficando ainda retida na peneira 0,075 mm. 
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Figura 1 – Resíduo proveniente do 

beneficiamento do corte do Mármore 
Figura 2 – Resíduo após ser moído 

 
O andamento da pesquisa ainda se baseou no estudo de traços de referência. O traço de 
referência escolhido é o traço 1:2:9, onde a partir desse traço realizou o ensaio de Índice de 
Consistência (NBR 13276). Este ensaio tem por objetivo encontrar uma fator água/cimento 
ideal, a fim de que a argamassa tenha um bom rendimento e boa trabalhabilidade. 
 
Com o traço já conhecido, determinamos a porcentagem a ser utilizada para substituir a cal 
pelo resíduo de mármore. As porcentagens definidas foram 50% e 100%, em cima desses 
valores, temos os traços em massa definidos pela Tabela 1, onde com essas quantidades 
serão moldados nove corpos de provas prismáticos (4x4x16), sendo três corpos de prova 
contendo 0% de resíduo. As moldagens, atualmente, estão em tempo de cura de 28 dias, 
sendo os próximos ensaios técnicos a serem realizados são de Resistência a Tração na 
Flexão (NBR 13528), Resistência a Compressão (NBR 13279). 
 

Tabela 1: Quantidade de materiais a serem utilizados 

NOMENCLATURA Quantidade de Materiais (em gramas) 
cimento cal areia água resíduo 

AR 0% 250 270 2960 668,9 - 
AR 50% 250 135 2960 668,9 163 
AR 100% 250 - 2960 668,9 325 

 
Para encontrar a quantidade a ser utilizada de resíduo dentro da argamassa, utilizou-se da 
massa unitária do pó de mármore, a partir desse resultado calculou-se a sua quantidade 
transformando o traço de volume para massa. 
 
 
3.1 ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA 
 
O ensaio de Índice de Consistência foi realizado seguindo o que prescreve a norma 
brasileira NBR 13276. A argamassa preparada a partir da mistura de cimento, cal e areia, 
foi posta sob a mesa de índice de consistência (flow table), preenchendo um molde-tronco 
cônico, ambos umedecidos, em três camadas e com um soquete metálico aplicar 15,10 e 5 
golpes uniformes e distribuídos, respectivamente, na primeira, segunda e terceira camadas. 
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Após o molde estar preenchido, rasar a superfície do molde e eliminar qualquer partícula 
em torno do molde com um pano. Acionar a manivela da mesa, fazendo com que esta suba 
e caia 30 vezes em 30 segundos. Ao fim das batidas, faz-se três medições com o auxilio de 
um paquímetro em seu diâmetro. A média dessas medidas representará a consistência da 
argamassa. 
 
Com o traço em estudo, o Índice de Consistência atingido foi de 256,06 como ilustra a 
Tabela 2, com 668,9g de água. 
 

Tabela 2: ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA 
 Medida do diâmetro (em milímetros) 

IC 1 260,60 
IC 2 254,60 
IC 3 253,00 
IC Média 256,06 

 
 
4 MATERIAIS 
 
Para a produção das argamassas foram utilizados: o cimento Portland CP II Z 32, cal 
Carbomil CH1, areia proveniente do rio Potengi na cidade de São Paulo do Potengi/RN, e 
o resíduo proveniente do beneficiamento de rochas ornamentais da cidade de Cachoeira de 
Itapemirim/ES, reduzido a pó. 
 
Na Tabela 2 mostra o resultado das massas unitárias e específicas de cada material a ser 
utilizado durante a pesquisa. No caso da areia, onde foi realizado o ensaio de 
Granulometria, a tabela mostra o módulo de finura e a dimensão máxima. Na Figura 3 
ilustra a Curva Granulométrica da areia. 
 

Tabela 3: Características físicas dos materiais utilizados 

MATERIAL 
Massa 

Unitária 
(g/cm³) 

Massa 
Específica 

(g/cm³) 

Módulo de 
Finura 

Dimensão 
Máxima 

Característica 
Cimento 1,20 3,00 - - 
Cal 0,65 2,02 - - 
Areia 1,58 2,62 1,99 2,4 
Pó de mármore 0,78 2,70 - - 
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Figura 3 – Curva granulométrica da Areia 

 
 
 

5 CONCLUSÃO 
 
Diante de todo os fatores que levam para a continuidade da pesquisa, o próximo passo a ser 
dado é a moldagem dos corpos de prova com as quantidades de materiais já definidos, bem 
com a realização de outros ensaios técnicos como retenção de água, teor de ar incorporado, 
entre outros. 
 
Espera-se que com a inclusão do resíduo de mármore na argamassa de revestimento, a 
mesma apresente melhora na resistência e melhor desempenho que o traço de referência. 
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RESUMO 
A disciplina de língua estrangeira no Brasil aparece como parte pouco relevante no 
currículo escolar em alguns contextos. Além disso, outros fatores negativos impedem o 
bom andamento do ensino desta disciplina nas escolas: falta de material adequado, 
classes excessivamente numerosas, poucas aulas por semana, tempo insuficiente 
dedicado à matéria no currículo e ausência de ações formativas contínuas junto ao corpo 
docente. Devido a esses e a outros fatores é que surgiu o interesse em se trabalhar o 
inglês com 22 alunos da Escola Municipal Senador Duarte Filho, em Mossoró – RN. 
Tal trabalho tem como objetivo geral: detectar os pontos conflituosos no que tange o 
ensino de línguas, especificamente na Escola Duarte Filho; e específicos: (i) 
proporcionar aulas de inglês a fim de que, não apenas o aspecto lingüístico seja 
contemplado de modo que o aluno possa compreender a si e ao mundo de maneira 
relevante; e (ii) embasar as atividades pedagógicas de tal maneira que o aluno possa se 
desenvolver intelectualmente por meio da aprendizagem/aquisição de uma língua 
estrangeira. Essa pesquisa provém de um projeto de extensão que se iniciou no ano 
letivo de 2007 e acompanha os alunos mencionados desde então. As aulas acontecem 
uma vez por semana nas dependências do CEFET – Mossoró - RN. Por fim, é válido 
ressaltar que as idéias norteadoras para este trabalho advêm dos PCNs em Ação (1998) 
e de princípios interacionistas propostos principalmente por Vygotsky (1984, 1998, 
2001). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Língua Estrangeira, Habilidades, Interacionismo, Ensino 
Fundamental. 
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A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA PARA CRIANÇAS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL COMO UM PROCESSO CONTINUADO: PERSPECTIVAS 

PARA UMA ÁREA CONFLITUOSA 
 
 

INTTRODUÇÃO 

 
É baseado em uma realidade de poucos resultados efetivos quanto ao domínio do ensino 
de Língua Estrangeira (doravante LE) para crianças de escolas públicas que este 
trabalho propõe sua investigação e atuação. Esse descaso com o ensino de LE se dá 
devido a vários fatores dentre os quais podemos citar: falta de material adequado, 
classes excessivamente numerosas, poucas aulas por semana, tempo insuficiente 
dedicado à matéria no currículo e ausência de ações formativas contínuas junto ao corpo 
docente. (Brasil, Secretaria de Educação Fundamental, 1998, p. 24). Além de tudo isso, 
outras questões também concorrem para o não funcionamento da aquisição de LE, a 
saber, professores sobrecarregados e desmotivados e público que não recebe a atenção 
devida, levando-se em consideração que cada grupo é heterogêneo e que precisa de 
material adequado, aulas apropriadas para sua realidade, dentre outros.  

 
Motivação e auto-estima também faltam aos aprendizes, uma vez que o ensino é 
baseado exclusivamente em aulas descontextualizadas de gramática e tradução. É diante 
deste contexto que apresentamos o objetivo geral de nossa pesquisa: detectar os pontos 
conflituosos no que tange o ensino de línguas, especificamente na Escola Duarte Filho 
(Mossoró-RN); e os específicos: (i) proporcionar aulas de inglês a fim de que, não 
apenas o aspecto lingüístico seja contemplado de modo que o aluno possa compreender 
a si e ao mundo de maneira relevante; (ii) embasar as atividades pedagógicas de tal 
maneira que o aluno possa se desenvolver intelectualmente por meio da 
aprendizagem/aquisição de uma língua estrangeira; e (iii) tentar proporcionar aos alunos 
envolvidos no projeto uma noção ampliada e relevante da linguagem, especificamente 
da LE, como fator determinante para o seu papel enquanto cidadão ativo na sociedade.  
 
Um fator determinante para que os objetivos aqui propostos sejam atingidos é o de 
considerar as características específicas do público com o qual lidaremos a fim de 
organizarmos atividades condizentes com a sua realidade, desejos, intenções e 
necessidades. Pretendemos trabalhar o ensino de LE de forma lúdica e contextualizada, 
considerando, entretanto que “confiança, motivação, auto-estima e personalidade 
influenciam decisivamente no processo de ensino-aprendizagem de LE.” (Rocha, 2007 
p. 276). Ao lidarmos com crianças, tais características são essenciais para o sucesso do 
trabalho. Uma criança confiante e motivada a aprender terá mais facilidade e rapidez 
para adquirir novas informações. 
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Diversos fatores devem ser levados em consideração quando tratamos de ensino de LE 
para crianças. Mckay (2006) afirma que tais fatores estão relacionados com “o tempo de 
exposição à língua-alvo, a qualidade e a variedade dessa exposição, a adequação dos 
objetivos ao contexto de ensino (...)” por isso, é importante ressaltar que a qualidade dos 
encontros propostos e a adequação dos objetivos à realidade de cada grupo são questões 
que promovem o diferencial e podem garantir eficiência quanto ao processo para 
aquisição de tal disciplina. 
 
A iniciativa do projeto em questão surge como um reflexo diante das perspectivas 
existentes quando se trata de ensino de LE no Brasil. A língua inglesa, enquanto língua 
universal é tida como diferencial para aqueles que a dominam. Entretanto, os alunos 
atravessam toda a sua vida escolar e, ao final, não possuem domínio algum para obter 
emprego qualificado ou participar de questões no campo da ciência, tecnologia e da 
cultura, pelo fato também de não dominarem uma LE. (KUENZER, 2001). Kuenzer 
(2001, p. 114), trata de tal assunto asseverando que 
 

no mundo globalizado, é parte indispensável da educação de qualquer cidadão 
o conhecimento básico de uma Língua Estrangeira. Além do acesso à 
Internet, é importante lembrar que a integração regional com os países 
vizinhos – hoje já bastante avançada, por exemplo, com a implementação do 
Mercosul – vai estimular a circulação contínua de pessoas, de serviços e de 
bens materiais e culturais. Sem conhecer uma Língua Estrangeira, as pessoas 
estarão marginalizadas desse processo. 
 

Diante de tal realidade, essa pesquisa surge para tentar diferenciar o ensino de LE que se 
encontra defasado e centrado em técnicas estruturalistas as quais primam pela tradução 
e ensino descontextualizado de gramática. Pretendemos dar continuidade ao trabalho já 
iniciado no ano anterior com 22 alunos do 7º ano da Escola Municipal Senador Duarte 
Filho. Trata-se de uma escola que se localiza próximo ao CEFET-RN, Mossoró, 
compreendendo a comunidade dos Teimosos – bairro carente da região. As crianças têm 
entre dez e catorze anos e apresentam as mais variadas características, o que torna a 
realização do nosso projeto um desafio, uma vez que não apenas o ensino de LE é 
contemplado, mas outros fatores como boa educação, trabalho em equipe, respeito ao 
colega considerando que todos têm suas diferenças, entre outros. Fazendo um histórico 
do projeto, podemos dizer que ao iniciarem as aulas, as quais foram e continuam sendo 
ministradas no CEFET-RN, Mossoró, as crianças se mostraram desmotivadas e 
desatentas. Propusemos, ao longo de todo o período letivo, atividades embasadas em 
teorias as quais nos permitiam trabalhar questões éticas, o respeito mútuo e as 
competências lingüísticas e discursivas de que os aprendizes necessitavam. 
      
Entendemos que, uma vez abordadas as perspectivas propostas pelos PCNs em Ação e 
pelas idéias de Vygotsky, a realização do projeto se estrutura em um trabalho mais 
fundado nos interesses e realidade dos alunos em questão, assim motivando-os e 
ampliando os seus horizontes, inserindo-os no mundo real e globalizado que os cerca. 
 
Segundo Rocha (2007), alguns pontos que devem ser levados em consideração sobre a 
efetivação do ensino de LE, em contrapartida com os problemas encontrados são: 
 

a importância de o processo estar voltado para os interesses do aluno, o fato 
de não tomarmos o desenvolvimento das habilidades lingüísticas como foco 
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único do processo e a necessidade de entendermos esse ensino como capaz 
de proporcionar melhor embasamento para uma aprendizagem efetiva da LE 
em séries posteriores. 
 

O que se propõe pela referida autora ainda encontra-se abstrato, não se tem um ensino 
de LE de qualidade, voltado para a realidade e interesses dos alunos. Devido a isso, o 
ensino de LE na escola brasileira tem tido resultados bastante precários. Alunos e 
professores despreparados compõem uma esfera de aulas que não são relevantes e 
efetivas no sentido de preparar os alunos para atuar no meio social e desenvolver-se 
intelectualmente, uma vez que o aprendizado da LE é essencial para um bom 
desempenho do aluno na escala social. Porém, falta essa consciência por parte dos 
professores já descrentes de seu importante papel enquanto educadores como também 
por parte dos alunos que têm tal disciplina como irrelevante. 

 
 

OS PCNs EM AÇÃO 

 
Nos deteremos às idéias propostas pelos PCNs em ação, uma vez que este conteúdo 
servirá de suporte teórico para a realização de nossa prática. Esse material propõe uma 
contribuição para os Parâmetros Curriculares Nacionais no sentido de sugerir e 
esclarecer propostas para o ensino de uma maneira geral. De acordo com os Parâmetros 
em ação, os temas centrais  

 

são a cidadania, a consciência crítica em relação à linguagem e os aspectos 
sociopolíticos da aprendizagem de Língua Estrangeira. Eles se articulam com 
os temas transversais, notadamente, pela possibilidade de se usar a 
aprendizagem de línguas como espaço para se compreender, na escola, as 
várias maneiras de se viver a experiência humana. (Brasil, Secretaria de 
Educação Fundamental, 1998, p. 24).  
 

Ou seja, ensinar uma língua, diferentemente de outras disciplinas, significa ensinar a 
usar aquele conhecimento difundido. O aluno se depara com o ensino daquilo que ele 
usa imediatamente e este objeto de ensino é caracterizado através dos conhecimentos e 
dos usos que as pessoas fazem dele ao agirem na sociedade. Aquilo que se é ensinado é 
praticado logo em seguida, o que comporta grande responsabilidade.  
 
Para encarar tamanha responsabilidade, o docente precisa ter noções, por exemplo, 
sobre o significado do termo linguagem. E este conceito, para que tenha um bom 
desenvolvimento ao ser repassado aos aprendizes, deve estar vinculado à noção de 
linguagem enquanto sua natureza sócio-interacional, uma vez que todo enunciado é 
dialógico, construído pelos participantes do discurso. A situação comunicativa da 
linguagem pode acontecer mediante diversos contextos, os quais estão vinculados ao 
meio social de cada um.  
 
O sujeito enunciador pertence aos mais variados papéis sociais. Um único sujeito pode 
ser designado enquanto homem, pai, chefe, marido, filho, pertencente a uma religião, o 
que faz variar o contexto situacional da linguagem. É nesse sentido que a construção do 
significado e da linguagem é social. E é consciente disso que o docente pode 
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desenvolver um trabalho eficaz, no sentido de mostrar ao aluno os diferentes papéis que 
ele, enquanto cidadão, ocupa na sociedade e as diferentes “formas de se comunicar” que 
ele vai encarar, dependendo do contexto em que estiver inserido. Isso não apenas na 
língua materna, mas também na estrangeira. O aluno não tem consciência de seu papel 
enquanto construtor e participante ativo da interação social da qual ele faz parte, por 
isso é necessário que esta tarefa seja repassada quando ele se defronta com a língua 
estrangeira. 
 
A noção de cidadania é parte fundamental quando se trata de ensino-aprendizagem. É 
essencial lembrar que o conceito de cidadania não deve estar vinculado apenas ao 
significado de pátria, civismo, deveres cívicos. Essa visão acaba sendo homogênea para 
a vasta área da noção de cidadania. Deve-se ressaltar que ser cidadão está diretamente 
relacionado com “que posição/ lugar uma pessoa (o aluno, o cidadão) ocupa na 
sociedade.” (Linguagens, códigos e suas tecnologias, 2006, p. 91). Isso quer dizer que o 
aluno deve ter a noção de seu lugar e papel na sociedade, se quer permanecer onde está 
ou se deseja mudar e para onde. A sua situação o inclui/ exclui de quê? Onde pretende 
chegar? E não apenas aceitar a sua situação e assim permanecer. Assim, a disciplina de 
língua inglesa pode desenvolver situações de práticas de cidadania. O aprendiz deve 
estar preparado para se comportar baseado na ciência de que “há diversas maneiras de 
organizar, categorizar e expressar a experiência humana e de realizar interações sociais 
por meio da linguagem.” (Linguagens, códigos e suas tecnologias, 2006, p. 92). O 
conceito de cidadania deve estar relacionado ao ensino de língua inglesa para a 
formação de indivíduos no sentido de orientá-los quanto ao “desenvolvimento de 
consciência social, criatividade, mente aberta para conhecimentos novos, enfim, uma 
reforma na maneira de pensar e ver o mundo.” (Linguagens, códigos e suas tecnologias, 
2006, p. 90). 
 
Outra questão de igual importância que deve semear os saberes do docente de língua 
inglesa diz respeito à noção de cidadania expressa por este e para o seu grupo de 
aprendizes. É essencial que o aluno esteja preparado ao se deparar com um contexto 
lingüístico dentre as mais variadas situações possíveis. Caso participe de uma entrevista 
de emprego, por exemplo, é importante que o aluno saiba se comportar e se expressar 
adequadamente. Isso reflete também no papel da língua inglesa que, em muitas 
situações, é ponto determinante para obtenção de resultados esperados. “A linguagem é 
o meio pelo qual uma vasta gama de relações são expressas, e é indiscutível o papel que 
ela desempenha na compreensão mútua, na promoção de relações políticas e comerciais, 
no desenvolvimento de recursos humanos.” (Brasil, Secretaria de Educação 
Fundamental, 1998, p. 38/39).  
 
Daí a relevância de se ensinar e aprender a língua inglesa com eficiência e consciência 
de sua utilização. O ponto em questão, entretanto, é que a língua inglesa pode 
desempenhar papel de desenvolvimento para aqueles que dela comungam, mas pode 
também representar a exclusão para aqueles que não têm acesso ou que não sabem se 
expressar usando-a. O não domínio da língua inglesa pode servir como fonte poderosa e 
símbolo de divisão. Pode funcionar, ainda, como instrumento de elitização que nega o 
acesso às pessoas ao mundo exterior.  
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Por isso se faz necessário que o professor de LE esteja ciente de que não apenas o 
sentido restrito do saber lingüístico faz parte de sua árdua tarefa, mas um fator 
determinante que é o de preparar e contribuir para a formação de indivíduos, cidadãos 
críticos e preparados para encarar a sociedade e o que dela é demandado. 
 
 
AS IDÉIAS PROPOSTAS POR VYGOSTKY 

 
A teoria de Vygotsky baseia-se no desenvolvimento do indivíduo enquanto resultado de 
um processo sócio-histórico, em que a linguagem e a aprendizagem ocupam um papel 
de destaque, por isso essa teoria é conhecida como histórico-social. O sujeito e o meio 
são partes integrantes para a aquisição de conhecimentos através de processos de 
interação entre esses dois fatores. 

 
Um termo bastante utilizado para exprimir suas concepções acerca dos processos 
interacionais é o de mediação. Segundo as idéias propostas por Vygotsky,  

 

enquanto sujeito do conhecimento o homem não tem acesso direto aos 
objetos, mas acesso mediado, através de recortes do real, operados pelos 
sistemas simbólicos de que dispõe, portanto enfatiza a construção do 
conhecimento como uma interação mediada por várias relações, ou seja, o 
conhecimento não está sendo visto como uma ação do sujeito sobre a 
realidade, assim como no construtivismo e sim, pela mediação feita por 
outros sujeitos. (http://www.centrorefeducacional.com.br/vygotsky.html - 
pesquisado em 28/ 05/ 08)  

 
Assim sendo, a construção do conhecimento se dá através da mediação entre os seres 
envolvidos e os objetos propostos para o conhecimento. A construção do conhecimento 
é mediada por instrumentos ou símbolos, dentre os quais a linguagem revela-se como o 
principal. (Rocha, 2007, p. 287) 
 
A construção de interações significativas no ensino de LE, interações estas propostas 
pelo referido autor (2001), vigora a necessidade de investigar também fatores 
associados à afetividade, à motivação e à auto-estima do aprendiz. Para ele, a linguagem 
tem ênfase fundamental na comunicação e na instrução, no desenvolvimento da criança. 
A linguagem é tida como o instrumento mais importante do crescimento cognitivo. 
 
Assim, propomos um diálogo, aulas mediadas de acordo com o conhecimento dos 
envolvidos, considerando sua realidade e interesses. Os alunos são expostos a filmes, 
aulas interativas, atividades lúdicas as quais permeiam entre o ensino de LE e diversos 
outros fatores, tais como, trabalho em equipe, interação entre o grupo, entre outros. 
 
 
RESULTADOS ATÉ O MOMENTO 

 
Em se tratando de um projeto que acontece desde o ano letivo passado, podemos 
afirmar que essa iniciativa de se trabalhar a LE de maneira diferenciada com crianças 
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carentes do Ensino Fundamental tem trazido bons resultados no sentido de tentar 
promover melhoria educacional, bem como conscientizar essas crianças da importância 
da aquisição dessa disciplina para suas vidas, de uma maneira geral. 

 
Dessa forma, promovemos atividades variadas e um ponto que merece ser destacado 
refere-se a uma atividade em que fizemos um momento de relaxamento. Aquelas 
crianças desatentas participaram efetivamente de tal atividade de modo que pudemos 
perceber melhorias comportamentais. Interessante observar que essa atividade já havia 
sido realizada no ano anterior e foi tão apreciada palas crianças que elas pediam para 
que realizássemos tal atividade novamente. 
 
Como tratamos nesse projeto do ensino de LE, podemos asseverar que tal atividade se 
concebe enquanto processo e que, apenas ao longo do tempo, pode-se efetivamente ver 
os resultados. Como se trata de um trabalho em andamento há um ano, pudemos 
identificar, junto à professora da Escola Municipal Duarte Filho, um avanço dessas 
crianças quanto à aprendizagem e o comportamento, assim como progressos mais 
elaborados a partir da prática contínua de noções sobre o papel de cada um na 
sociedade, como também o papel da linguagem na vida de cada ser. 
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RESUMO 
A Astronomia, a mais antiga e interdisciplinar das ciências, juntamente com a Física, têm se 
revelado, ao longo dos tempos como uma das áreas científicas de maior destaque nas aplicações 
tecnológicas. Todavia o ensino e a divulgação destas ciências, particularmente, da Astronomia 
parece algo distanciado e inatingível para a maioria da população. Assim o povo vê o 
conhecimento como destacadamente um dos mais descontextualizados, isto é, como algo 
dissociado da realidade e distante do aprendizado das pessoas comuns. Este trabalho pretende 
mostrar a Astronomia com uma visão diferente e tem como meta principal ensinar e divulgar a 
Astronomia, trabalhando a sua interdisciplinaridade com as outras áreas do conhecimento. 
Destacaremos assim, as interações da Astronomia com a Física, a Matemática, a História, a 
Geografia e a Literatura, que serão trabalhadas através dos seguintes aspectos teóricos e práticos: 
identificação e observação dos corpos celestes, tais como: a Lua, constelações, estrelas (com 
destaque o Sol) e planetas, Utilização dos instrumentos de observação do céu. A Geografia e sua 
interação com a Astronomia. Comparação entre os planetas em relação à Terra. Distâncias na 
Astronomia. Fundamentos matemáticos na Astronomia (relógio de Sol), o princípio do 
lançamento de foguetes. O título de “Jornadas Astronômicas” faz referência aos trabalhos de 
Galileu e seu livro “Diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo”, no qual ele relata uma 
discussão sobre os modelos geocêntrico e heliocêntrico. Também o termo faz menção à 
quantidade de trabalhos que desenvolvemos durante nossas visitas às cidades selecionadas: 
Carnaúba dos Dantas, Natal (Bosque das Mangueiras e NEI – Núcleo de Educação Infantil da 
UFRN), Parnamirim, Poço Branco, Acari, João Câmara e Mossoró. Nosso objetivo, devido a 
limitações de tempo, é despertar nos participantes a curiosidade e o desejo de conhecer a 
Astronomia,  destacando também as aplicações desta ciência no cotidiano das pessoas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Astronomia, Divulgação, Ensino, Interdisciplinaridade. 
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JORNADAS ASTRONÔMICAS 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O espaço celeste é um laboratório a céu aberto. O projeto Jornadas Astronômicas é um 
dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em Astronomia da unidade sede do   
CEFET-RN. O título do projeto faz referência a Galileu Galilei, seus dilemas e seu livro 
“Diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo”. Ensinar a manusear instrumentos 
astronômicos, identificar planetas e constelações, ler a simbologia das estrelas na bandeira 
nacional, conhecer o relógio de sol, o princípio do lançamento de foguetes e acima de tudo 
socializar o conhecimento científico são alguns dos objetivos do projeto itinerante que atinge 
cerca de 300 pessoas em cada município por onde passa. Acari, Carnaúba dos Dantas, Poço 
Branco, Parnamirim, João Câmara e Mossoró foram às cidades contempladas até o momento.  

 
O projeto das jornadas astronômicas tem o apoio da Diretoria de Pesquisa da instituição, 

e conta com três bolsistas de iniciação científica: Alex Luan, Paula Juliana e Raquel Viana, dos 
cursos de licenciatura em Física e Geografia do CEFET-RN. A idéia da equipe é mostrar a 
Astronomia de forma interdisciplinar, afinal são muitas as relações desta ciência com a Física, a 
Geografia, a História e a Matemática. 

 
Tudo começa com um contato inicial entre a equipe e as secretarias municipais de 

educação, que agendam o local da jornada astronômica e divulgam o evento junto às escolas e 
população do município. O evento inclui palestras durante o dia e observações celestes à noite 
em local de fácil acesso ao público em geral. Esta atividade de extensão comprova que a ciência 
pode estar ao alcance de todos. Depois de uma experiência como essa, a pessoa passa a olhar o 
céu de uma maneira diferente, fica extasiada e deseja aprender mais. Essas atividades são 
realizadas uma vez por mês. A experiência é muito rica e nos satisfaz perceber que muitas das 
pessoas que participam achavam que nunca na vida poderiam observar o céu da forma que nós o 
apresentamos. 

 
Durante as atividades, ressaltamos que quando em 2009 o mundo todo estiver olhando 

para o céu relembrando as primeiras observações telescópicas feitas por Galileu Galilei, quatro 
séculos atrás, muitos cidadãos e cidadãs potiguares vão poder dizer: eu já tive uma oportunidade 
dessa. Eu participei de uma jornada astronômica, uma vez que o projeto tem a missão de levar a 
Astronomia ao interior do Rio Grande do Norte, destacando que 2009 é o Ano Internacional da 
Astronomia numa justa homenagem a Galileu, que há 400 anos atrás fazia as primeiras 
observações o céu com um telescópio.  O projeto Jornadas Astronômicas procura estimular a 
participação de jovens, crianças e adultos nas comemorações do Ano Internacional da 
Astronomia.  
 
 
2. TEMAS TRABALHADOS NAS JORNADAS 
             Em cada jornada realizada, são trabalhados oito temas através de palestras, com a 
utilização de projetor multimídia, de observações astronômicas e de atividades experimentais. Os 
temas desenvolvidos são os seguintes: 
2.1  Palestra: Uma visão cósmica do infinito 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

.  

303 
 

2.2. Explicação e observação do Sol (com instrumentos) 
2.3. O foguete PET  
2.4. O relógio de Sol e as distâncias estrelares 
2.5. A Astronomia e a Geografia 
2.6. Identificação dos planetas no sistema solar 
2.7. Observação da Lua e de planetas 
2.8. Identificação e observação de estrelas e constelações. 
 
 
3. O QUE SE EXPLORA EM CADA TEMA 
            Detalhamos a seguir os assuntos que são explorados em nossas jornadas. 
 
 
3.1 Visão cósmica do infinito  

Neste tema são discutidas algumas das questões fundamentais da Ciência sem a pretensão 
de darmos respostas, uma vez que não dispomos de tempo e conhecimento suficiente para 
chegarmos a tais respostas. Nosso propósito é justamente levantar a discussão para refletirmos 
sobre nossa condição humana dentro do universo. As questões são: Cosmologia ou astronomia? 
Qual a diferença entre elas? Que forças mantém os planetas em órbita do Sol? Onde fica o centro 
do universo? Existe vida fora de nosso planeta? Modelo geocêntrico ou modelo heliocêntrico, 
qual o certo? O que cada um explica ou prova?  

 
3.1.1 Modelos Cosmológicos 

Apresentamos os modelos cosmológicos ao longo da história da humanidade destacando 
os modelos geocêntrico e o heliocêntrico, nos quais o centro do universo seria a terra e Sol, 
respectivamente. Em nossa discussão apresentamos o modelo do big-bang que é o modelo mais 
aceito atualmente pela ciência como explicação para a origem do universo. 

 

 
Figura 1-Representação dos modelos geocêntrico (à esquerda) e heliocêntrico (à direita). 
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3.1.2. A observação do céu com instrumentos 
 Destacamos o olho como o mais importante instrumento de observação do céu. Assim 
sendo, nenhuma observação do céu é feita sem instrumentos. Nós enfatizamos a importância da 
observação a olho nu ao longo da história e as contribuições que as sociedades nos deram através 
da identificação de planetas, estrelas, cometas e constelações. Diferenciamos a observação 
apenas com o olho, denominada a observação a olho nu, e a observação com outros instrumentos 
ópticos tais como: binóculos, lunetas, telescópios, radiotelescópios, etc. Nós utilizamos a luneta e 
o telescópio para a observação do céu noturno, propiciando ao público ver mais longe e conhecer 
com mais detalhes ópticos a Lua, os planetas e satélites, além de estrelas e galáxias não 
alcançadas pela observação a olho nu. 
 
 
3.1.3. Dimensões no cosmo 
 Nesta parte analisamos as dimensões dos corpos celestes no sistema solar. Primeiro entre 
o Sol e os planetas, depois apenas entre os planetas. Posteriormente, apresentamos uma 
comparação entre o Sol (nossa estrela principal) e outras estrelas que fazem parte da via-láctea. 
Uma análise comparativa mostra nossa pequenez diante da imensidão do cosmo. Isso nos mostra 
o quanto somos limitados e o quanto temos ainda a explorar. 

 

 
Figura 2-Comparação entre as dimensões dos planetas menores, incluindo Plutão. 

 

 
Figura 3-Comparação entre as dimensões do Sol e outras estrelas. 
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3.1.4. Distâncias no Cosmo 
            A tabela a seguir destaca algumas distâncias que consideramos importantes. Também é 
realizado o cálculo do tempo necessário para se realizar uma viagem a estrela mais próxima 
(excluindo o Sol) com a tecnologia atual. 

 
Tabela 1: Distâncias Astronômicas importantes 

Relação Em (km) Em (anos-luz)  
Diâmetro da Terra  12.756  Insignificante  
Diâmetro do Sol  1.390.000  Insignificante  
Terra/Lua  380.000  Insignificante  
Terra/Sol  150.000.000 0,0000157= 8,5min.luz 
Sol /Alfa de Centauro  4 x 1013  4,3  
Via-láctea/Andrômeda 1,9 x1020  2.000.000 

 
Cálculos necessários para viagens pelo cosmo 

 
Quanto duraria uma viagem até Alfa de Centauro, nossa estrela mais próxima? 
 
• Distância em anos-luz: 4,3 
• 4,3 anos x 365,25dias x 24 horas x 60 min x 60 seg x 300 000 km/s= 40 709 304 000 000 km 

= 40,7 trilhões de km 
 
• Com a velocidade da luz o tempo seria de 4,3 anos. 
• A tecnologia atual permite que nossas naves desenvolvam para a velocidade máxima um 

valor próximo de... 100.000 km/h (cem mil quilômetros por hora!) 
 
 
• Então: 
• t = 40.709.304.000.000km/100.000km/h ⇒  t  = 407.093.040 horas 
• Em anos esse tempo seria.... 407.093.040 horas / 365,25 x 24 = 46.440 anos - É pouco? 
• E para nossa galáxia mais próxima, Andrômeda? Ela está a 2.000.000 de anos-luz 
• E para a mais distante?.. 
 
 
3.2. Explicação e observação do Sol (com instrumentos) 

Nossa observação celeste começa com algumas informações sobre o Sol, o astro-rei, por 
que é assim chamado e com sua observação. Para tanto, disponibilizamos aos participantes os 
vidros de soldador no 12 (vidro utilizado pelos trabalhadores que fazem uso de solda e precisam 
proteger seus olhos do calor de da luz proveniente das chamas que a queima de metais 
produzem). O vidro de soldador, como é conhecido comercialmente, é encontrado em lojas 
especializadas em artefatos de soldagem ou nas grandes lojas de ferragens, em diversas 
tonalidades esverdeadas numeradas. Quanto maior o número mais escuro. O número mínimo 
recomendado para observar o Sol é o 14. Para o nordeste brasileiro o mais apropriado é o 12. 
Faz-se necessário constatar com o vendedor sobre este número que vem impresso no produto ou 
na embalagem. Tais filtros se encontram geralmente em três formatos-padrão: discos de 50 mm 
de diâmetro e retângulos de 110x90 mm (padrão alemão) ou 107x50 mm (padrão americano). 
Damos preferência ao vidro retangular. O filtro quando visto a distância, na mão do usuário, 

v
dt

t
dv =⇒=
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deve ter coloração negra, uniforme e sem regiões claras. Um bom teste é olhar uma lâmpada de 
100 watts através do filtro. Você deve ver somente o filamento, em tom verde, não o bulbo. Se 
houver dúvidas quanto à qualidade do filtro, NÃO SE DEVE UTILIZAR. Seja qual for o filtro 
escolhidos: NÃO SE DEVE OLHAR POR MUITO TEMPO.  

 
3.3. O Foguete de garrafa PET 

Fazemos a simulação do lançamento de um foguete utilizando-se de uma garrafa PET de 
refrigerante, tendo como combustível o álcool usado em automóveis. Nossa garrafa é colocada 
para se mover entre dois pontos presa a um fio de forma que este seja sua trajetória. Na 
oportunidade, discutimos a propulsão dos foguetes e que princípios físicos permitem o 
funcionamento dos mesmos. 

 
Na montagem da figura 4, deve se fazer  duas laçadas de arame (uma próxima ao fundo e 

outra próxima ao gargalo) no corpo de uma garrafa PET de 2 litros, cada uma terminada por 
uma argola. Passe uma longa linha de nylon ou um fio é passado pelo interior das argolas de 
arame e suas extremidades são fixadas em dois suportes (pode ser na horizontal, na vertical ou 
inclinada). É feito  um furo de 2 ou 3 mm de diâmetro no centro da tampa da garrafa, através do 
qual é borrifado um pouco de álcool dentro da mesma (usamos um borrifador manual tipo 
usado em perfumes ou equivalente). Após borrifar o álcool, é aproximada a chama de um palito 
de fósforo do orifício feito na tampa, dando início a ignição do foguete. Nessa aplicação 
poderemos analisar o efeito de uma única explosão da mistura explosiva. Eis a montagem: 

 

 

Figura 4-O foguete PET. 
 
 
3.4. O relógio de Sol e as distâncias estelares 

 Com o relógio de Sol utilizamos os fundamentos históricos da marcação do tempo aliado 
aos conhecimentos matemáticos de sombras, projeções e relações trigonométricas que permitem 
a determinação de distâncias estelares através da paralaxe.  Essa atividade é realizada em uma 
área livre a céu aberto. Tomamos como referência a sombra de um dos participantes da jornada, 
marcamos a sombra em intervalos regulares de tempo e observamos as mudanças de 
comprimento e localização da sombra. Discutimos também os aspectos históricos e educacionais 
do relógio de sol. 
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3.5. A Astronomia e a Geografia 
 As coordenadas terrestres (latitude e longitude) são discutidas como referências para a 
localização de pontos na superfície da Terra. Nesse momento se faz um paralelo entre a 
orientação noturna, as grandes navegações e a orientação pelas estrelas. Destacamos as 
diferenças entre as coordenadas terrestres e celestes. Para a localização de planetas e estrelas as 
coordenadas celestes: altitude, ascensão reta, azimute e declinação. 
 
 
3.6. Identificação dos astros no sistema solar 

São apresentados os principais astros de nosso sistema planetário. Os componentes do 
grupo e convidados são apresentados como constituintes do sistema solar: Sol, Mercúrio, Vênus, 
Terra, Lua, Marte, Asteróides, Júpiter, Saturno, Urano Netuno, Plutão e cometas. As 
características citadas são destacadas na tabela seguinte. Além disso, são apresentadas valores de 
temperaturas, período de rotação em torno de seu eixo e melhores condições observacionais. 

 
Tabela 2. Dados principais do sistema solar 

Astro Ano de 
descoberta 

Período 
orbital* (ano)

Distância média ao 
Sol 

(106 km e UA**)

Diâmetro 
(km) 

Gravidade na 
superfície 
gTerra*** = 1 

Sol Pré-história --- 0 1.390.400 27,9 

Mercúrio Pré-história 86 dias 57,9 0,39 4880 0,39 

Vênus Pré-história 225 dias 108,2  0,72 12.100 0,91 

Terra - 1 ano 149,5 1,00 12.756 1,00 

Lua Pré-história 27 dias 384**** 3.476 0,16 

Marte Pré-história 1,88 ano 227,8 1,5 6.794 0,38 

Júpiter Pré-história 11,90 anos 778 5,2 143.200 2,60 

Io 1610 1,80 dia 442**** 3.640 0,18 

Ganimedes 1610 7,20 dias 1.071**** 5.280 0,15 

Europa 1610 3,60 dias 671**** 3.130 0,14 

Calisto 1610 16,80 dias 1.884**** 4.480 0,12 

Saturno Pré-história 29,50 anos 1.427 9,5 120.000 1,10 

Urano 1781 84,00 anos 2.869 19,2 51.800 0,88 

Netuno 1846 164,00 anos 4.497 30,1 49.500 1,14 

Plutão 1930 248,00 anos 5.900 39,5 3.100 0,05 

 
* Tempo em que o astro descreve uma volta em torno do Sol: o ano (em caso de planeta) ou em 
torno de seu planeta (em caso de satélite). 
** UA: Unidade Astronômica – equivale a distância média entre a Terra e o Sol: 1,5 x 108m. 
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*** gTerra = 9,86m/s2 é o valor da aceleração da gravidade para os corpos próximos da superfície 
da Terra. 
**** Distância média do satélite até seu planeta. No caso da Lua (Terra). As luas Io, Ganimedes, 
Europa e Calisto são os satélites galileanos de Júpiter, numa homenagem a Galileu Galilei, quem 
os descobriu. 
 
 
3.7. Observação da Lua e de planetas 

Em nossas jornadas escolhemos épocas em que a Lua está na fase de quarto crescente. 
Assim explicamos que esta é a melhor para que possamos observá-la com lunetas e telescópios, 
uma vez que sua intensidade luminosa é compatível com o que desejamos ver. È importante 
destacar que nem sempre temos condições atmosféricas favoráveis e algumas vezes tivemos que 
cancelar as atividades noturnas. 

Os planetas que são mais facilmente visíveis no céu noturno e que nós destacamos em 
nossas observações são Vênus, Júpiter, Marte e Saturno. Distribuímos alguns panfletos com os 
dados observacionais, físicos e orbitais sobre os planetas. Com relação a Júpiter é possível 
visualizar os satélites galileanos nas observações. 

 
 

3.8. Identificação e observação de estrelas e constelações 
Em nossas observações, nós destacamos as estrelas que fazem parte das constelações de 

Órion (da qual fazem parte “as três Marias”), o Cruzeiro do Sul e Escorpião, que são 
apresentadas, respectivamente, nas Figuras 5, 6 e 7. Mesmo em ambientes com significativa 
poluição luminosa, essas constelações são facilmente visíveis. Nesta seção, também são 
mostradas fotos de observações realizadas nas cidades de Carnaúba dos Dantas (Figura 8) e João 
Câmara (figura 9). 

 

 
Figura 5-A constelação de Órion. 
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Figura 6-A constelação do Cruzeiro do Sul. 

 
 

 
Figura 7-A constelação de Escorpião. 

 

 
Figura 8-Observação Astronômica realizada na cidade de Carnaúba dos Dantas. 
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Figura 9- Equipe da ANRA/CEFET-RN  na Observação Astronômica realizada na cidade 

de João Câmara. 
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RESUMO 
O período que compreende os anos de 1937 a 1945 marcou de forma decisiva os rumos da 
política no Brasil, a partir do estabelecimento de uma forte centralização do Estado na 
pessoa de Getúlio Dornelles Vargas. Vários foram os trabalhos de estudiosos sobre esse 
momento que o país atravessou. Os temas mais recorrentes dizem respeito à Educação, ao 
Anti-Semitismo, aos Intelectuais do período, ao Trabalhador e a Ideologia do regime 
adotado, aliada à propaganda política disseminada. 
Através da análise das produções historiográficas de alguns autores que trabalharam tais 
questões é que se evidencia o propósito desse trabalho de justamente demonstrar o que a 
historiografia vem nos fornecendo em relação às abordagens sobre a “Era Vargas” e, a 
partir daí compreender o sentido geral da política adotada.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Era Vargas, Análise Historiográfica, Centralização Estatal. 
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A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA SOBRE A ERA VARGAS 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
Várias são as vertentes explicativas para a Era Vargas. Alguns autores buscaram se 
concentrar na questão educacional, traduzida principalmente pela ação de Gustavo 
Capanema, Ministro da Educação e Saúde do governo de Getúlio Vargas durante o período 
que vai de 1934 a 1945.1 Outra vertente explicativa diz respeito à analise do papel dos 
intelectuais na preparação do aparato ideológico do regime.2 

O período estado-novista pode também ser compreendido a partir da observação da 
questão do trabalhador e das leis trabalhistas.3 A análise do aparato ideológico e da 
propaganda política se torna crucial à apreciação do regime que perdurou entre os anos de 
1937 e 1945 no Brasil. 

 

2. A EDUCAÇÃO 
No início da década de 1930 estava em pauta a discussão acerca de uma forma de levar 
educação à população de um modo geral. Dentro desse processo se destacou a atuação do 
movimento em prol da Escola Nova, que apresentava como bandeira principal o projeto da 
escola pública, universal, gratuita e laica. O movimento da Escola Nova, em última 
instância, “criaria, assim, uma igualdade básica de oportunidades, a partir da qual 
floresceriam as diferenças baseadas nas qualidades pessoais de cada um” 
(SCHWARTZMAN et al, 2000, p. 70). Os nomes de Anísio Teixeira, Fernando de 
Azevedo, Manuel Lourenço Filho e o de Francisco Campos marcaram esse movimento. 

 
A Igreja Católica viu-se obrigada a mobilizar-se a favor da vinculação da ideologia 
católica à educação, visto que essa se mostrava como espaço estratégico para a mesma 
reconstruir o seu discurso.4 A Igreja argumentava que “A sociedade a ser construída com o 
auxílio dessa sociologia cristã superaria o individualismo e o socialismo, pois suas bases 
não seriam nem o indivíduo, nem o Estado, mas a família” (SCHWARTZMAN et al, 2000, 
p. 74). Foi nesse clima que se deu a nomeação de Gustavo Capanema para ocupar o 
Ministério da Educação e Saúde. 
 
A ocupação do Exército com a questão educacional é importante para que se perceba a 
preocupação do mesmo com assuntos como a segurança nacional, que seria obtida através 
da valorização na pedagogia de princípios de disciplina e respeito às instituições e à ordem 
vigente. Além disso, “A intervenção do Exército na política educacional teria ainda como 

                                                 
1 Nessa linha de pensamento, foi considerada a obra “Tempos de Capanema”, escrita por Simon 
Schwartzman, Helena Maria Bousquet Bomeny e Vanda Maria Ribeiro Costa em 2000. 
2 Nesse sentido os textos “Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo”, e “Uma configuração do 
campo intelectual” de autoria de Mônica Pimenta Velloso foram tomados como referência. 
 
3 A fim de observar esse aspecto, foi tomado por base o texto “Ideologia e trabalho no Estado Novo: o 
trabalhador brasileiro”, publicado em 1981, de autoria de Ângela Maria de Castro Gomes. 
 
4 É interessante lembrar que a partir da reforma de 1931, o então Governo Provisório colocou em caráter 
facultativo o ensino religioso nas escolas públicas, que por muito tempo foi obrigatório. 
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meta fundamental a construção de barreiras eficazes à propagação de doutrinas 
consideradas perigosas à defesa da nacionalidade.” (SCHWARTZMAN et al, 2000, p. 87). 
 
O Estado aparece nesse conjunto como titular de uma ideologia própria e se torna 
responsável por desenvolver a missão pedagógica e técnica, notadamente em relação aos 
jovens, que deveria ser “homogeneizada”. O papel do líder carismático entra em cena, 
como intérprete do desejo das massas. 
 
A construção da nacionalidade através da elaboração de um projeto educacional foi outro 
tema recorrente durante os “tempos de Capanema” já que os núcleos de colonização 
localizados no país encontravam-se não raro bem estruturados e não havia lugar para eles 
no plano estado-novista.  
 
A ação do Ministério Capanema não se restringiu apenas à prática pedagógica. Via-se a 
emergência do desenvolvimento cultural para que fosse possível a manutenção do 
compromisso do povo com os valores da nação que se construía. Resguardar os traços 
tipicamente brasileiros era uma das tônicas do pensamento modernista, que estava em voga 
e tinha entre seus principais líderes Mário de Andrade. Porém, acabou preponderando a 
“tentativa de fazer do catolicismo tradicional e do culto dos símbolos e líderes da pátria a 
base mítica do Estado forte que se tratava de constituir” (SCHWARTZMAN et al, 2000, p. 
98).   
 
Os mais diversos canais passaram a prestar-se ao projeto educacional do ministério. A 
música, o rádio e o cinema, por exemplo, exerceram importante papel nesse esforço 
educativo e de mobilização. 
 
A educação feminina visava adequar-se ao papel familiar da mulher. Era oferecido 
basicamente o ensino doméstico, que se subdividia em doméstico geral, doméstico agrícola 
e doméstico industrial. A Lei Orgânica do Ensino Secundário adotou, por fim, o ensino 
único, ainda que sugerindo o tratamento diferencial para os sexos. De acordo com os 
autores, “A economia doméstica foi o que ficou implantado definitivamente nas escolas 
secundárias como educação feminina.” (SCHWARTZMAN et al, 2000, p. 125) 
 
Tomando como base as respostas de um questionário sobre educação distribuído em 1936, 
é criado o Plano Nacional de Educação, que tinha como objetivo principal definir os 
princípios gerais da educação nacional. De acordo com esse Plano, a alternativa 
educacional mais viável às mulheres era o ensino normal, que formava as professoras 
primárias. Das várias modalidades de ensino profissional, o industrial recebeu maior 
destaque devido à incipiente industrialização do país naqueles anos, que começava a 
demandar alguma qualificação da mão-de-obra.  
 
 
3. OS INTELECTUAIS 
De acordo com Mônica Pimenta Velloso, os intelectuais do Estado Novo reivindicaram 
para si o papel de condutores da sociedade, uma vez que se sentiam consciências 
privilegiadas do “nacional”, ao mesmo tempo em que a sociedade era pensada como ser 
carente de um guia. Na década de 1920, os intelectuais se voltam às preocupações ligadas 
ao nacionalismo. Através do modernismo, eles vão buscar a constituição da brasilidade 
pretendendo, através da arte, tocar a realidade e apontar alternativas ao desenvolvimento da 
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nação5. Segundo Mônica Velloso, “Essa vinculação entre modernismo e Estado Novo é 
extremamente importante, uma vez que demonstra o esforço do regime para ser 
identificado como defensor de idéias arrojadas no campo da cultura”. (VELLOSO, 2003, p. 
172) 

A partir principalmente da década de 1930, os intelectuais sistematizam sua atuação no 
domínio do Estado, visto como essência da nacionalidade brasileira e identificado por eles 
com as idéias de “ordem, organização e unidade”.  O autoritarismo e a mobilização social 
são vistos como saídas ao tão almejado desenvolvimento. 
 
As elites intelectuais passam a agir em sintonia com as elites políticas, no sentido da 
difusão da ideologia estadonovista. Para tal, traçou-se uma intensa relação entre a 
propaganda política e a educação. No que concerne ao plano educativo, há que se destacar 
o papel do Ministério da Educação, dirigido por Gustavo Capanema e focado na formação 
de uma cultura erudita e do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), dirigido por 
Lourival Fontes e focado na orientação das manifestações de cunho mais popular.  
 
O Ministério da Educação reuniu nomes como Carlos Drummond de Andrade e Cândido 
Portinari, intelectuais de vanguarda do movimento modernista. Já o DIP contava com a 
participação de Cassiano Ricardo e Cândido Motta Filho, dentre outros, representativos de 
uma visão mais centralista e autoritária, que buscava controlar os meios de comunicação. 
 
O DIP concretizou toda a prática propagandista do governo Vargas. A imprensa se 
subordinava ao poder público e o DIP atuava no sentido de coibir quaisquer manifestações 
contrárias aos ditames do regime. Os canais de expressão, de maneira geral, transformam-
se em locais de veiculação da ideologia estadonovista. Um exemplo da interferência do 
poder estabelecido na música mostra-se à medida que alguns ritmos e expressões são 
coibidos, enquanto algumas temáticas, como a do trabalho, são incentivadas como 
instrumento pedagógico. Verifica-se a tentativa de uniformização no campo cultural, 
garantida principalmente através da educação popular, como medida de manter a 
organização no regime e anular as demais manifestações contrárias a ele.  
 
O regime estadonovista conclama o intelectual à participação em um projeto definidor dos 
destinos da nacionalidade, uma verdadeira “renovação do nacional”, no qual se torna 
representante. Para tal, é construído um sistema que destaca ou renega o valor do 
intelectual no seio social, de acordo com a sua adesão às idéias vigentes no Estado. A 
entrada de Getúlio Vargas na Academia Brasileira de Letras, em 1943, pode ser 
considerada um símbolo do pensamento da “união entre o homem de pensamento e o 
homem de ação, entre a política e a literatura, enfim, entre os intelectuais e o Estado” 
(VELLOSO, 2003, p. 154). 
 
A doutrina estadonovista procura assinalar o regime como uma fase de redenção. A 
utilização de expressões com a palavra “novo” sinaliza esse pensamento. Dentro desse 
contexto, o intelectual aparece como o elo entre o governo e o povo, sendo encarregado de 
apontar os caminhos fixados pela nova política brasileira.  
Um recurso bastante empregado foi o da utilização do mito. Dentro dessa perspectiva, o 
patriotismo e a exaltação aos valores nacionais apareciam como pano de fundo. O regime 

                                                 
5 Para maiores esclarecimentos acerca da temática da utilização do discurso intelectual no Estado Novo, 
sugiro a leitura da monografia de Marcelo Braga, “Intelectuais e Estado novo: a construção da brasilidade”, 
defendida em dezembro de 2007. 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 

315 
 

se assenta na criação ou reintrodução de mitos e símbolos universais na tentativa de reduzir 
ao máximo a individualidade e o caráter real das experiências. Por meio de rituais 
patrióticos, sentimentos de unidade e exaltação popular são engrandecidos. 
 
O projeto ideológico do regime preocupa-se em legitimá-lo frente à sociedade civil e 
colocar a sua concepção de mundo para essa. Há sempre a tentativa em estabelecer uma 
nova dinâmica entre o Estado e a sociedade. Para tal, houve o considerável aumento das 
funções do Estado, que passou a adotar “claramente o papel de direção e organização da 
sociedade.” 6 O DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) assume função relevante 
nesse processo, visto que era um órgão responsável, dentre outras coisas, pela difusão da 
imagem estado-novista, ao mesmo tempo em que colocava um discurso pregando 
justamente a necessidade de propagandear o Governo. 7 
 
A imprensa, setor ímpar à realização de tal projeto político-ideológico, tendo como seus 
principais veículos os jornais e as revistas, não por acaso encontrava-se subordinada ao 
poder público durante o governo Vargas. Nesse contexto, os intelectuais se colocam como 
porta-vozes do regime, partícipes ativos do projeto ideológico de então. 
 
Mônica Velloso analisa duas revistas importantes da época, Cultura Política (1941-1945) e 
Ciência Política (1940-1945), na tentativa de estabelecer a diferença que havia entre as 
funções que assumiam, uma vez que Cultura Política voltava-se à produção do discurso, 
enquanto que Ciência Política voltava-se principalmente à sua propagação. A idéia de 
cultura, veiculada por ambas as revistas, dá conta da legitimação do poder do Estado no 
domínio da sociedade. 
 
A idéia da união das ordens política e social, na qual a evolução social se condiciona à 
vontade política, proposta pelo Estado, é formulada primordialmente na revista Cultura 
Política, vinculada diretamente ao DIP. Esta revista constituiu-se no veículo oficial do 
regime e caracterizou-se pela divulgação de seus feitos nos mais variados setores, o que 
indica a importância e eficiência de seu projeto ideológico. Já a revista Ciência Política, 
publicada pelo Instituto Nacional de Ciência Política (INCP), servia de meio de 
propagação à sociedade dos fundamentos do Estado Novo, como forma de garantir-lhe 
estabilidade. O que se percebe é a compartimentação das funções exercidas no campo 
ideológico. Como coloca Mônica Velloso, “O quadro de intelectuais que colaboram nas 
diferentes revistas, o tom do seu discurso, o público a que se dirigem permitem estabelecer 
uma verdadeira divisão do trabalho intelectual.”8 
 
A revista Cultura Política reúne em seu quadro de colaboradores nomes de intelectuais 
importantes, como Azevedo Amaral e Lourival Fontes, que atuam como fornecedores das 
coordenadas do discurso ideológico (autoritário), ao mesmo tempo em que servem de 
referencial aos demais intelectuais da revista. O público a que se destina essa revista é 
restrito, sendo caracterizado pelas “elites intelectuais”. Já a revista Ciência Política reúne 
intelectuais de pouca projeção em seus quadros, que apareciam mais como divulgadores do 

                                                 
6 VELLOSO, Mônica Pimenta. Uma configuração do campo intelectual. In: OLIVEIRA, Lúcia Lippi; 
VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro. Estado Novo: ideologia e poder. Rio de 
Janeiro: Zahar Ed., 1982. 166 p. (Política e Sociedade) (p. 72) 
 
 
7 O DIP tinha órgãos filiados nos vários estados, os Deips. 
8 Op. cit (p. 78) 
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pensamento produzido pelos intelectuais de renome. O público a que se destinava era bem 
maior. 
 
A análise do discurso estado-novista expõe temas destinados à legitimação do regime, que 
personifica sua originalidade na imagem de Vargas. O projeto político estado-novista 
defende a instauração de um nacionalismo que se opõe ao nacionalismo do ideário liberal. 
Uma das bases de tal nacionalismo seria a valorização dos preceitos humanos e cristãos. 
A história do país é recuperada e o Estado Novo surge no discurso como realizador do 
passado. A nova percepção de política vem permeada pela tônica moralista, adquirindo 
estatuto de cientificidade.  A questão da unidade é traduzida como referente aos preceitos 
morais do espírito cristão. O regime se coloca como propiciador do bem-comum, sujeito 
ativo na realização de um projeto que trazia em si a relação harmoniosa entre o homem e o 
Estado. Este homem era justamente o “homem novo”, fruto da união da política com a 
sociedade. 
 
Outro ponto importante presente no discurso estado-novista é o que diz respeito à 
intersecção das idéias dos intelectuais e do Estado. Ao mesmo tempo em que a construção 
do discurso é feita de modo a colocar o intelectual como partícipe espontâneo dos projetos 
do regime, ameaças veladas são postas aos que são contrários ao projeto. 
A construção do “mito Vargas”, arquitetada durante o Estado Novo, é de suma importância 
quando observamos as proporções atingidas. Vargas era o líder carismático, infalível, nato, 
capaz de tomar as decisões mais corretas em nome do povo.  
 
A ideologia construída pelo Estado Novo transparece de forma a deixar claro às pessoas o 
estilo não arbitrário do Estado, certa ênfase no consenso. Por outro lado, os poderes de 
polícia são aumentados e a mesma passa a ser mostrada com caráter assistencialista. Lúcia 
Lippi analisou a ideologia do período conhecido como Estado Novo através da análise de 
dois doutrinadores. São eles: Almir de Andrade e Azevedo Amaral. A autora enfatiza a 
idéia de que não houve uma doutrina oficial única durante o Estado Novo e que, por essa 
razão, escolheu dois de seus principais teóricos para ponderar. 
 
Almir de Andrade, durante o período, dirigiu a revista Cultura Política (1941-1945). O que 
a autora destacou no tocante ao projeto ideológico formulado por esse autor, foi a ênfase na 
cultura como imbricada aos projetos políticos. O que se encontrava em pauta na maior 
parte das discussões intelectuais do momento era a defesa da centralização política 
brasileira e, notadamente, a defesa de que as elites é que deveriam exercer função 
predominante no processo de mudança social do país.  
 
Almir de Andrade afirmava, então, que o novo regime deveria voltar-se para o que fosse 
propriamente brasileiro. Ele conectava a obra de Vargas com as raízes culturais do país.  O 
empreendimento cultural guiado por esse autor atraía para a publicação oficial, a revista 
Cultura Política, intelectuais das mais diversas opiniões acerca do regime, uma vez que “o 
intelectual é visto como aquele capaz de captar, de modo mais direto e imediato, as 
aspirações do inconsciente coletivo de um povo”9 , o que acabava conferindo à publicação 
ares de legitimidade. 
 

                                                 
9  OLIVEIRA, Lúcia Lippi. O pensamento de Azevedo Amaral. In: OLIVEIRA, Lúcia Lippi; VELLOSO, 
Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro. Estado Novo: ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar 
Ed., 1982. pp. 48 a 70 (Política e Sociedade) p. 34 
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De acordo com Almir de Andrade o desenrolar social estava condicionado à algumas 
situações históricas. A partir da observação da cultura de uma sociedade seria possível 
avaliar o processo de transformação da mesma. Para tanto, cada nação seria responsável 
por se conscientizar acerca de suas características específicas a fim de consolidar suas 
fronteiras. Dentro dessa perspectiva, Almir de Andrade pensa questões como o liberalismo, 
por exemplo, como decorrente de desvios de ordem política, ou mesmo a crise de valores 
vivenciada no século XX a partir da idéia de que se referiu a desvios de ordem cultural. 
Para que situações semelhantes não voltassem a ocorrer, seria necessário que as sociedades 
se voltassem a pensar sobre o futuro da cultura ocidental e seu processo de transformação. 
 
Em última instância, a organização política de uma sociedade corresponderia às 
necessidades culturais da mesma. Nessa linha de pensamento, “O Estado, embora sendo 
uma criação cultural particular, deveria cumprir uma função geral, já que a marcha da 
civilização se daria no sentido de realizar princípios gerais”10. Ou seja, o papel do Estado 
deveria ser diverso daquele assumido com o liberalismo, que, segundo o teórico, apenas 
visava atender a interesses e ambições pessoais. Para tal feito, o Estado precisava ser forte 
e defender a democracia, espelho de um governo submetido a leis que garantiriam a 
dignidade da pessoa humana. 
 
Almir de Andrade relaciona as tradições culturais do Brasil às próprias leis sociais. Reforça 
as qualidades da colonização do português, avaliado como o melhor colonizador, aquele 
que imprimiu no povo brasileiro o “espírito cordial”. Valoriza igualmente a vida política 
brasileira do século XIX. Argumenta que a década de trinta representaria justamente o 
retorno a tais origens que seriam reveladas pelas mãos de Vargas, tido como “o intérprete 
dos ideais e dos sentimentos da época”11. 
 
Já Azevedo Amaral recorre ao valor da autoridade no trabalho de comando de 
transmutação da sociedade brasileira. Seus textos significativos, escritos durante o período 
estudado e utilizados como base na acepção de Lúcia Lippi foram O estado autoritário e a 
realidade nacional (1938) e Getúlio Vargas estadista (1941). 
 
A tentativa de demonstrar a diferença entre as experiências democrático-liberais 
vivenciadas no Brasil e a perspectiva encontrada no regime instaurado em 1937 é uma das 
prerrogativas encontradas no estudo de Azevedo Amaral. O autor acredita em 
determinantes sociológicos do desenvolvimento histórico brasileiro, que podem ser os 
traços psicológicos e as forças econômicas. Ele apresenta uma visão evolucionista e 
progressista, mas, de acordo com seu espectro, o homem deve intervir no progresso. As 
elites seriam portadoras da qualidade da percepção adequada da realidade do país e, 
portanto, teriam papel central no processo de evolução social. 
 
O desenvolvimento social se dá impulsionado por revoluções. São nestas, inclusive, que 
surgem as grandes personalidades, homens de aguçada intuição, capazes de alterar os 
rumos das nações, visto que as revoluções incitam os homens a buscar um modelo a seguir. 
Nesse sentido, o poder do estadista é valorizado e sua autoridade é legitimada. É 
interessante notar que na acepção de Azevedo Amaral “Os estadistas seriam homens 
arrastados pelo determinismo histórico a desempenhar um papel que não procuraram ou 
desejaram representar”.12 
                                                 
10 Op. Cit (p. 38) 
11 Op Cit (p. 43) 
12 Op. Cit (p. 67) 
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4. O TRABALHADOR 
De acordo com Ângela de Castro Gomes, os anos 30 e 40 são férteis no que concerne à 
elaboração do projeto de regulamentação do mercado de trabalho do Brasil, bem como na 
estruturação da ideologia política de valorização do trabalho e do trabalhador nacional, que 
passa mesmo a ser identificado como cidadão/trabalhador. 
 
A autora observa que a criação de tal ideologia se inseriu em um contexto no qual as 
causas e as conseqüências da pobreza estavam sendo percebidas como malefícios à 
sociedade como um todo e o Estado, inserido nesse quadro, viria a ser apresentado como o 
principal agente capaz de resolver tal questão, notadamente ao reconhecer que a civilização 
e o progresso são resultado do trabalho. A regulamentação do mercado de trabalho foi, 
dessa forma, materializada através da legislação trabalhista, previdenciária, sindical e da 
inauguração da Justiça do Trabalho. Além disso, a valorização do trabalho como estratégia 
político-ideológica de combate à pobreza pode ser identificada já nos anos 30. 
 
Ângela de Castro observa ainda as relações que se dão entre a criação do discurso de 
legitimação da dominação, obtido pela função de propaganda, e as práticas políticas não 
manifestadamente ideológicas, tais como a instituição de regras legais e a montagem de 
uma polícia política, ambos pensados como estruturas organizadoras do consentimento ao 
mesmo tempo em que se estabelecem como controladores do conflito social. É interessante 
perceber que o processo de produção do consentimento apresenta uma “dimensão sócio-
econômica”, uma vez que se baseia em métodos que garantem a existência de benefícios 
materiais para as camadas dominadas. 
 
O discurso oficial do Estado Novo, de acordo com a autora, pode ter sido de certa forma 
flexível no que concerne à política ideológica propalada pelo discurso, na medida em que 
esta seja capaz de absorver temas decorrentes das massas populares, transmutando-os em 
objeto de sua própria agenda política. A ideologia do regime, por outro lado, reafirma seu 
recurso de poder quando da produção das leis que lhe servem de base e sustentáculo. 
 
O ato de trabalhar começa, então a ser associado a marcas positivas constituintes da 
superação de condições vivenciadas ainda no presente pelo trabalhador. A política de 
gerenciamento do trabalho visava, dessa forma, localizar o equilíbrio entre a mecanização 
da produção e o amparo aos valores humanos e cristãos do trabalhador, uma vez que, para 
Getúlio Vargas, o trabalho constitui-se não apenas como um modo de “ganhar a vida”, mas 
sobretudo uma maneira de “servir à pátria”*. Tal preocupação já se fazia presente no 
momento revolucionário, em 1930, quando da criação do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio e do Ministério da Educação e Saúde. 
 
Pode-se dizer que a concepção de trabalho adotada pelo Estado Novo é “totalista”, já que 
abrange diversas esferas da vida do brasileiro. A disposição produtiva dos trabalhadores 
era a grande preocupação da política social do governo, o que estabeleceu que uma série de 
providências fossem tomadas. De um lado encontrava-se tudo o que dissesse respeito à 
indenização da perda de saúde, manifestando-se por meio da previdência e da assistência 
sociais. No período de 1930 a 1937, foi inserido no Brasil um abrangente programa de 
medicina social, efetivado pela atuação dos Institutos de Previdência e Assistência Social. 
Por outro lado, o estado procurou satisfazer as necessidades básicas do homem, tais como 
alimentação, habitação e educação, como forma de estimular a capacidade produtiva do 
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trabalhador, ao mesmo tempo em que aumentava sua área de atuação. Exemplos disso 
foram a instituição do Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) e da Liga 
Nacional Contra o Mocambo (1939). 
 
No que se refere ao ensino, a atuação do Estado Novo, tinha em mente valores dentre os 
quais o culto à nacionalidade, à moral, à disciplina e ao trabalho, além da preocupação com 
a arte nacional. O rádio e a música popular, reconhecida por seu “poder de sugestão”, 
foram instrumentos de propaganda e doutrinação políticas, regulamentados pelo DIP 
(Departamento de Imprensa e Propaganda). A própria Constituição de 1937, em seu artigo 
136, colocava o trabalho como dever de todos. A política nacional de proteção ao trabalho 
e ao trabalhador, em consonância com a “valorização do capital humano” nacional, 
elaborou mecanismos de restrição à imigração e mesmo de orientação às migrações 
internas. Aliado a isso, havia ainda o empenho do Estado Novo em ocupar as terras 
interioranas, que ficou popularmente conhecido como “Marcha para o Oeste”.  
 
 
5. A IDEOLOGIA E A PROPAGANDA POLÍTICA 
O estudo do Estado Novo também se deu por meio da análise ideológica do regime e dos 
meios utilizados a fim da legitimação do mesmo, dentre as quais a propaganda política 
aparece como meio principal.13 De acordo com LENHARO, a ditadura de Vargas, foi 
marcada, dentre outras coisas, pela perda das liberdades individuais e civis e propaganda 
falsa, muitas vezes difundida por meio de imagens com fins políticos claros, a difundir a 
crença no progresso e ascensão social como meio e solução dos problemas enfrentados 
pela população do Brasil. 

 
A utilização da metáfora do corpo com implicações políticas é amplamente utilizada e o 
chamado “projeto de reordenamento da sociedade”, o corporativismo, se apóia justamente 
nessa metáfora do corpo humano, ao mesmo tempo em que substitui o conceito de luta de 
classes pelo de cooperação de classes. LENHARO coloca que a experiência ditatorial 
varguista se deu justamente em um momento no qual as tendências totalitárias buscavam a 
sacralização do político, quando o Estado se tornou laico. A propalada auto-imagem do 
Estado Novo como agente apto a diluir as tensões das lutas de classes (burguesia X 
proletariado), mostra-se capaz num ambiente onde as pessoas são consideradas inaptas a 
realizarem tal feito. 
 
O Estado Novo procurou sobremaneira despolitizar a classe operária, na tentativa de 
extensão do cerco dominador do regime. O enquadramento dessa classe através dos 
sindicatos é um exemplo da intenção de controle dessa classe pelo Estado. Nesse sentido, 
Alcir Lenharo coloca que “Cabe questionar se o sindicato pode ser tomado como 
personagem central da classe e se condensa todas as suas manifestações políticas e 
culturais”. O poder vigente procura adentrar a vida da população, manipulando-a de modo 
a controlar até seus desejos. O símbolo da família é crucial nesse contexto. A propaganda é 
o principal meio capaz de criar para as pessoas um falso clima de certeza de uma unidade 
nacional estável e, por meio dessa, em conjunto com a veiculação de imagens, o regime 
transmitia com rapidez e eficiência o recado que pretendia transmitir. (Uma imagem vale 
cem vezes mais do que um argumento – Marcha para Oeste, p. 500). 
                                                 
13 Nessa linha de pensamento foi analisada a obra “Sacralização da Política”, de autoria de Alcir Lenharo e o 
texto “Propaganda política e controle dos meios de comunicação”, de Maria Helena Capelato. 
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O Estado Novo procurou obter participação das massas por meio de formas inconscientes 
de desejo e exploração, que passavam por longe da participação política e ativa destas em 
relação ao governo. A corporização da ordem social, desejada pelo Estado, assim como o 
cuidado com a militarização do corpo constituía preocupações do governo ao qual caberia, 
inclusive, ordenar os desequilíbrios entre o corpo e as faculdades do espírito. A figura do 
brasileiro vai ser idealizada e dentro dela se manifesta o desejo do branqueamento. O ato 
de trabalhar é sempre colocado pelo Estado como engrandecedor das faculdades humanas. 
 
Maria Helena Capelato coloca a semelhança da coordenação e funcionamento dos órgãos 
elaboradores da propaganda política e controladores dos meios de comunicação nazi-
fascistas e dos órgãos brasileiros que exerciam a mesma função durante o varguismo. De 
acordo com a autora, o controle dos meios de comunicação por parte do Estado é uma 
estratégia para o exercício do poder. As mensagens políticas eram transmitidas de forma a 
envolver as multidões, conquistando assim o apoio que o regime precisava a fim de ser 
legitimado. CAPELATO fala ainda da importância da criação dos órgãos de controle e 
repressão, tais como o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) para a realização 
desse fim.  
 
Dentre as funções do DIP, havia a preocupação de esclarecer para o povo as diretrizes 
doutrinárias do regime. Os discursos de Vargas forneciam o conteúdo principal da 
propaganda estadonovista e os meios mais utilizados para a exposição dessa propaganda 
política foram a imprensa periódica e o rádio. Havia intensa manipulação pelo DIP das 
empresas jornalísticas e mesmo dos profissionais que atuavam nessa área. Ao mesmo 
tempo em que a divulgação de determinados assuntos era vetada, a difusão de outros de 
interesse do Estado era estimulada. A autora informa que os jornais O Estado de São 
Paulo, A Noite, de São Paulo e O Dia, do Rio de Janeiro foram os principais propagadores 
do regime. 
 
   
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. LENHARO, Alcir. Sacralização da política. Campina, 2 ed. SP: Papirus, 1986. 
 
2. REPENSANDO o Estado Novo. Organizadora: Dulce Pandofi. Rio de Janeiro: Ed. 
Fundação Getulio Vargas, 1999. 345p. Propaganda política e controle dos meios de 
comunicação. CAPELATO, Maria Helena. 
 
3. OLIVEIRA, Lúcia Lippi. O pensamento de Almir Andrade. In: OLIVEIRA, Lúcia 
Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro. Estado Novo: 
ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1982. p. 31 a 47 (Política e Sociedade) 
 
4. VELLOSO, Mônica Pimenta. Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo. In: 
FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O Brasil republicano: o 
tempo do nacional-estatismo: do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 145 a 179. (livro 2) 
 
5. VELOSO, Mônica Pimenta. Uma configuração do campo intelectual. In: OLIVEIRA, 
Lúcia Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro. Estado 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 

321 
 

Novo: ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1982. p.71 a 108 (Política e 
Sociedade) 
 
6. GOMES, Ângela Maria de Castro. O trabalhador brasileiro. In: OLIVEIRA, Lúcia 
Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro. Estado Novo: 
ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1982. p. 151 a 166 (Política e Sociedade) 
 
7. CAPELATO, Maria Helena. O Estado Novo: o que trouxe de novo? In: FERREIRA, 
Jorge e DELGADO. O Brasil republicano: o tempo do nacional-estatismo: do início da 
década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 
107 a 143 (livro 2) 
 
8. OLIVEIRA, Lúcia Lippi. O pensamento de Azevedo Amaral. In: OLIVEIRA, Lúcia 
Lippi; VELLOSO, Mônica Pimenta; GOMES, Ângela Maria de Castro. Estado Novo: 
ideologia e poder. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1982. p. 48 a 70 (Política e Sociedade) 
 
9. SHWARTZMAN, Simon et. al. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

.  

322 
 

 
 

MANGUEZAIS NO RIO GRANDE DO NORTE: PRINCIPAIS IMPACTOS 
PROVENIENTES DAS AÇÕES ANTRÓPICAS 

 
 

Ana Paula Araújo Tavares 
Técnica em Construção Civil (CEFET – RN); Bacharela em Direito (UFRN); Pós-graduanda em 
Gestão Ambiental (CEFET – RN). Servidora Pública. Natal-RN, Brasil. E-mail: atavares@tre-

rn.gov.br 
Margarida Martins Moura 

Técnica em Construção Civil (CEFET/UNED – RN); Engenheira Civil (UFRN); Pós-graduanda 
em Gestão Ambiental (CEFET – RN). Fiscal Urbanística da Secretaria de Meio Ambiente e 

Urbanismo do Município de Macaíba-RN. Natal-RN, Brasil. E-mail: 
margarida_ufrn@hotmail.com 

Nadja Maria da Rocha Barreto Figueiredo 
Técnica em Contabilidade; Tecnóloga em Formação de Executivos com Ênfase em Gestão 

Empresarial (UnP); Pós-graduanda em Gestão Ambiental (CEFET – RN). Iniciativa Privada. 
Natal-RN, Brasil. E-mail: nadjabarreto2000@yahoo.com.br 

 
 
 

RESUMO 
 
No Rio Grande do Norte, assim como em outros estados brasileiros, a preservação de áreas de 
proteção permanente sempre se mostrou questão complexa que envolve diversos setores da 
sociedade. Em se tratando do caso específico dos manguezais, há constantes conflitos de 
interesses, nos quais acaba muitas vezes predominando o poderio econômico em detrimento de 
aspectos sociais ou ecológicos. Desse modo, a questão torna-se talvez ainda mais delicada, uma 
vez que tais ecossistemas são extremamente vulneráveis aos impactos ocasionados pelas ações 
antrópicas, das quais se destacam as atividades carcinicultora e salineira, além do crescimento 
urbano desordenado, responsável pela degradação provocada por meio do lançamento de esgotos 
diretamente nos mananciais. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Manguezal, Impactos, Preservação, Educação Ambiental e Ações 
Antrópicas. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo tem como objetivo uma análise dos manguezais localizados no Estado do Rio 
Grande do Norte. Tais ecossistemas formam um sistema complexo, cuja riqueza biológica os 
torna a grande base da cadeia trófica de espécies marinhas, estuarinas e terrestres, funcionando 
como área de reprodução, abrigo e alimentação desses seres.  
 
Diante de tal importância, buscou-se dar especial enfoque à problemática de degradação 
permanente enfrentada nessas regiões, uma vez que são flagrantes as agressões a esse meio. 
Assim, apontam-se os principais problemas enfrentados pelos manguezais no âmbito estadual, 
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dando-se destaque ao setor carcinicultor, que atualmente responde pelos maiores riscos de 
poluição desse ecossistema. Em seguida é também analisada a questão das indústrias salineiras e 
de outras agressões, como os impactos ocasionados pelo lançamento de efluentes industriais e 
domésticos, o despejo inadequado de lixo e a ocupação irregular do solo. 
 
 
CONCEITO, CARACTERIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS MANGUEZAIS 
 
Os manguezais são considerados uma espécie de ecossistema costeiro de transição entre os 
ambientes terrestre e marinho. Formam-se em regiões tropicais e subtropicais, ficando sujeitos 
ao regime das marés. São dominados por espécies vegetais típicas que se associam a outros 
componentes vegetais e animais. Sempre aparecem às margens de baías, enseadas, 
desembocaduras de rios, lagunas e regiões costeiras nas quais haja encontro de águas de rios com 
as do mar, ou diretamente expostos à linha da costa.  
 
Desempenham diversas funções naturais ao longo da zona costeira, todas de grande importância 
ecológica e econômica, entre elas: proteção contra a ação erosiva das ondas e marés; retenção 
dos sedimentos carreados pelos rios, servindo de depositário natural; função de filtro biológico 
da matéria orgânica e de metais pesados; área de concentração de nutrientes, que atrai diversas 
espécies que usam o manguezal para alimentação, abrigo e reprodução e estabilizador climático.  
 

 
Figura 1 - Área de manguezal localizada às márgens do rio Jaguaribe, Zona Norte de Natal/RN (2008). 

 
A riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz com que essas regiões sejam os grandes 
"berçários" naturais, tanto para as espécies características desses ambientes, como para peixes e 
outros animais que migram para a costa durante alguma fase de seu ciclo de vida.  
 
Percebe-se, desse modo, a grande importância do manguezal como exportador de matéria 
orgânica para o estuário, contribuindo para produtividade primária na zona costeira. É neles que 
peixes, moluscos e crustáceos encontram as condições ideais para reprodução, desenvolvimento 
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e criadouro, bem como servem de abrigo para vários indivíduos de fauna aquática e terrestre, de 
valor ecológico e econômico. Dados indicam que os manguezais produzem a maior parte do 
alimento que o homem captura do mar. Sua manutenção é vital para a subsistência das 
comunidades pesqueiras que vivem em seu entorno. Além disso, sua vegetação característica, 
formada de emaranhado de raízes aéreas, serve de filtro biológico que também funciona para 
fixar as terras, impedindo a erosão e ao mesmo tempo estabilizando a costa. 
 

 
Figura 2 - Caranguejo da espécie chama-maré no manguezal próximo ao rio Potengi, Natal/RN (2008). 

 
 
PRINCIPAIS PROBLEMAS  
 
De forma genérica, os principais problemas que atingem os manguezais no Rio Grande do Norte 
são: carcinicultura (liderando a lista de impactos), indústrias salineiras e crescimento urbano 
desordenado, o qual acarreta diretamente em lançamentos de esgotos e efluentes, aterros, 
desmatamentos, queimadas e deposição inadequada de lixo.  
 
 
CARCINICULTURA 
 
A carcinicultura se destaca praticamente em todos os estado do nordeste e no Rio Grande do 
Norte tem se desenvolvido muito nos últimos anos, colocando-o entre os maiores produtores de 
camarão cultivado do país. Tal posição justifica-se, principalmente, pela condição climática 
favorável e disponibilidade de áreas propícias à exploração da atividade, o que tem atraído a 
atenção de muitos investidores.   
 
A literatura especializada aponta os principais impactos ambientais provocados por esse setor 
como sendo a destruição do ecossistema para a construção de canais, a alteração dos fluxos 
hidrológicos em estuários, a poluição, esgotamento e erosão do solo em regiões costeiras, a 
introdução de substâncias químicas no ambiente natural, a quebra do ciclo reprodutor das demais 
espécies do ecossistema, a redução dos estoques pesqueiros, a redução da biodiversidade e o 
risco de contaminação das águas, dentre outros. 
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Pesquisadores e organizações não governamentais fazem o alerta de que a carcinicultura pode ser 
extremamente prejudicial aos manguezais e a outros ecossistemas associados se for realizada de 
forma descontrolada e indiscriminada 
 
Órgãos não governamentais como a Global Aquaculture Alliance – GAA (2002) elaborou 
códigos de práticas para o cultivo responsável de camarão, que foram criados para fomentar uma 
maior conscientização ambiental por parte da indústria de camarão, no intuito de assegurar a 
proteção dos manguezais e os impactos potencialmente adversos da aqüicultura em regiões 
costeiras. 
 
Tais códigos prevêem, entre outros objetivos, o não desenvolvimento de fazendas de camarão em 
áreas de manguezal, a recuperação das áreas degradadas pela atividade, o monitoramento dos 
impactos e medidas mitigatórias para evitar danos ao ecossistema como, por exemplo, o 
impedimento de lançamento de dejetos dos tanques nos estuários, freqüentemente eliminados de 
forma irresponsável. As áreas de manguezais são apontadas como sendo as piores para a 
construção de tanques de engorda, devido ao pH ácido com alto grau de matéria orgânica 
instável. Além disso, seus terrenos dificilmente são drenados e secados adequadamente, 
funcionando como proteção contra tormentas e grandes ondas (GAA, 2002).  
 
Recentemente, o setor carcinicultor da capital do estado foi um dos responsáveis1 pelo grande 
desastre ecológico envolvendo o Rio Potengi. Na ocasião, foram mortos cerca de quarenta 
toneladas de peixes, crustáceos e moluscos, resultando naquele que pode ter sido o maior 
desastre ambiental do Rio Grande do Norte. Assim, torna-se importante ressaltar que a alteração 
do ecossistema acarretou problemas principalmente para a população ribeirinha, que em geral 
depende dele para se alimentar, utilizando-o como fonte de subsistência. 
 
 
INDÚSTRIA SALINEIRA 
 
O Estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho do país, sendo responsável 
por cerca de 95% da extração nacional. Aqui, as indústrias salineiras estão concentradas nos 
municípios de Galinhos, Guamaré, Porto do Mangue e Grossos, além dos líderes de produção: 
Macau, Mossoró e Areia Branca.  
 
Praticamente todas as salinas, em sua expansão, sacrificam grandes áreas de manguezais, 
comprometendo fortemente o ecossistema marinho da região, com reflexos danosos à fauna e 
flora marinhas e migração da atividade pesqueira. Sendo assim, os manguezais permanecem 
ameaçados, sejam pela possibilidade de novas expansões nas salinas, bem como pelas fazendas 
de camarão, que começam a aparecer em substituição às pequenas salinas. 
 
Um dos grandes desastres ambientais relacionados à atividade salineira no Estado ocorreu no 
município de Galinhos em 1986. Na ocasião, foi degradada uma área de cerca de 2.400 hectares 
de manguezal, o equivalente a dois parques das dunas. O dano foi causado pela instalação - na 
época - da Salina Amarra Negra que, através de um método inadequado, alterou o ciclo natural 
das marés na região, impedindo a respiração do manguezal.  
 

                                                 
1 Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Disponível em: 
<http://www.mp.rn.gov.br/assessoria_de_Imprensa.asp?cod=4®istro=654&subtitulo=4>. Acesso em: 20 set. 2008. 
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Atualmente as salinas não são uma ameaça representativa ao ecossistema abordado, uma vez que 
a carcinicultura tornou-se um alvo mais lucrativo, sendo hoje a atividade que mais devasta. No 
entanto, a assolação causada pelas indústrias salineiras foi de uma gravidade significativa, cujos 
reflexos encontram-se fortemente consolidados, visto que os danos ocorridos dificilmente são 
passíveis de solução. 
 
 
CRESCIMENTO URBANO DESORDENADO: DESTAQUE A LANÇAMENTOS DE 
ESGOTOS E EFLUENTES 
 
A crescente urbanização ocorrida nos últimos tempos contribuiu para gerar uma escassez de 
moradia urbana, o que ocasionou o deslocamento de populações mais humildes para áreas mais 
afastadas, formando cinturões de pobreza que também ocorrem em ecossistemas de manguezal. 
Tal fator é preocupante, especialmente porque não há condições favoráveis, nem tampouco 
estrutura sanitária adequada a instalações comunitárias nessas áreas. 
 
Nesse contexto enfatiza-se a contaminação do manguezal através dos esgotos, considerados 
resultados das atividades antrópicas, os quais subdividem-se em domésticos industriais. Os 
esgotos domésticos provêm das casas e possuem um alto teor orgânico. Já os esgotos industriais 
podem apresentar disposições distintas, dependendo da atividade da indústria, com presença de 
alto teor de matéria orgânica, produtos químicos, metais pesados e óleos. 
 
Nas áreas de manguezais os esgotos podem causar inúmeros problemas, tais como: poluição e 
contaminação das águas, contaminação e morte de animais e da vegetação, redução da 
quantidade de oxigênio da água e danos relacionados à saúde da comunidade. Quando os 
contaminantes orgânicos e metais pesados são introduzidos nas cadeias alimentares podem também 
atingir a população ribeirinha que se alimenta dos organismos da área afetada, através da pesca de 
subsistência. 
 
Visando à preservação e à conservação dos manguezais, faz-se necessário a implementação de medidas 
urgentes para evitar o lançamento desordenado e irresponsável de esgotos nos manguezais, minimizando 
assim os danos aos organismos e a população. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente artigo procurou abordar de forma objetiva a questão da problemática vivenciada em 
áreas de manguezal. Conforme foi ressaltado, esses ambientes possuem função primordial para a 
manutenção do ecossistema marinho, pois é neles que se desenvolve todo o início da cadeia 
produtiva com o fornecimento de alimento, abrigo e local para a reprodução desses seres. Foram 
analisadas ainda as principais interferências humanas que provocam forte degradação, incluindo-
se aí a carcinicultura, a indústria salineira e outros problemas decorrentes da expansão urbana 
inadequada.  
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RESUMO 

 
A temática das representações simbólicas tem ocupado um longo capítulo da 

história do pensamento social, devendo estar inserida em todo estudo sobre o fenômeno 
da cultura e da ideologia. Como construções sociais, culturais e históricas, as 
representações, presentes no imaginário e no universo simbólico, desempenham papel 
fundamental na vida coletiva e psíquica dos agentes sociais.  

Nosso objetivo aqui é desenvolver uma discussão teórica sobre a categoria das 
representações, a partir de diversos olhares epistêmicos1. Não temos pretensão, no 
momento, de confrontar autores nem de atribuir valores a determinadas correntes 
teóricas, mas de mostrar como esse conceito é introduzido na sociologia e na 
antropologia por Émile Durkheim e, depois, repensado e (re)significado por autores 
como Bourdieu, Godelier, Freud, Enriquez, Sousa Filho e Castoriadis. A idéia é 
percebermos como esses autores compreendem o trabalho das representações 
simbólicas na institucionalização da realidade social, ao torná-la eterna, imutável e 
sagrada, em vez de social, convencional e arbitrária. 

 
Palavras-chave: Representações sociais, Ideologia, Imaginário.  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 
Inicialmente, abordaremos algumas questões relacionadas à compreensão de 

Durkheim a respeito da construção das representações coletivas, entendidas como 
categorias de pensamento e, em seguida, teceremos comentários sobre esse conceito 
com base em outros autores relevantes no estudo da realidade social. É significativo o 
fato de o conceito de “representações” ter adquirido importância no estudo das 
sociedades humanas a partir de Émile Durkheim.  

A despeito da determinação das representações coletivas sobre a consciência 
individual presente na obra de Durkheim, há certo consenso em que as representações 
simbólicas são construídas no social, numa relação dialética entre o indivíduo e a 
sociedade. Por meio do estudo das representações simbólicas podemos encontrar as 
                                                 
1  Mesmo sabendo do interesse de Serge Moscovici, Denise Jodelet e outros autores da psicologia 
social  na apreensão e explicação dos fenômenos do domínio do simbólico, não temos pretensão, neste 
momento, de aprofundar a discussão das representações sociais nesse campo. 
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lógicas culturais subjacentes às práticas sociais, consideradas por muitos autores “coisas 
sem sentido”. Aqui entra em cena o estudo do inconsciente, do irracional, do saber do 
senso comum, do conhecimento do cotidiano, dimensões estas que não eram valorizadas 
pelo pensamento científico, o qual as considerava inconsistentes, equivocadas e 
duvidosas.  

Estamos pensando as representações simbólicas como produto da atividade 
humana concreta, resultante de interpretações da realidade social, encontrando-se 
primeiramente na língua, depois em outras formas sociais. A realidade social é, pois, 
uma construção cujas partes constituintes – material  e ideal – não estão em oposição, 
mas interligadas, fazendo surgirem às representações. O mundo ideal, tanto quanto o 
mundo real, é elaborado no âmbito do pensamento e, desta maneira, as representações 
“tornam presente ao pensamento ‘realidades’ exteriores ou interiores ao homem”. Cabe, 
então, ao pensamento a interpretação da realidade, para, a partir desta, organizar as 
relações dos homens entre si e com a natureza e, finalmente, considerar legítimas ou 
ilegítimas essas relações (GODELIER, 1981, p.187). 

Nessa perspectiva, podemos pensar, assim como Sousa Filho (2004, s.p.), que há 
uma relação intrínseca entre cultura, ideologia e representações. “É no espaço da 
sociedade que os atores constroem práticas que fazem emergir representações que 
sustentam e constroem a própria existência social”. Por meio do trabalho das 
representações ideológicas, o caráter histórico e fundante das práticas sociais desaparece 
e elas se naturalizam, tornando-se sagradas e imutáveis. Esse processo se realiza porque 
as categorias do pensamento tanto expressam como explicam, justificam e questionam a 
realidade social.  

Como categorias de pensamento, as representações são uma das formas de 
conhecermos e reconhecermos o mundo e darmos sentido à existência social. Elas não 
são estáticas, mas dinâmicas e móveis; e é por meio delas que o imaginário, o simbólico 
e a ideologia se expressam. Para Françoise Héritier (1996), o fato de acreditarmos que a 
realidade é do modo como ela se apresenta se deve à força das representações 
simbólicas que procuram evidências nos dados da natureza e no corpo para se 
constituírem, como acontece no caso das construções ou configurações sobre sexo, 
gênero e sexualidade, assim como na alimentação.   

      
Durkheim e as representações coletivas 
 

Uma boa parte da sociologia e da antropologia francesa está empenhada 
intelectualmente na questão das representações simbólicas, ou categorias coletivas do 
entendimento. Como um dos representantes mais importantes dessa escola, Durkheim 
(1989; 1978, p. 154) ressalta que as categorias do pensamento não são dados inatos do 
espírito humano, como acreditava Kant, mas construções sociais com tempo e espaço 
determinados. É por meio dessas noções essenciais que dominam o pensamento 
(categoriais do entendimento) que os atores sociais compreendem e representam o 
mundo social, sendo elas de origem religiosa. Por serem as “propriedades mais 
universais das coisas [...], elas são como a ossatura da inteligência”. Nesse sentido, a 
idéia é desvendá-las, para se compreender a sociedade. 

As representações, para Durkheim, são uma ordem de fenômenos diferente dos 
da natureza e das sensações puras; são construídas socialmente, dinâmicas e dotadas de 
propriedades específicas. Como urdidura da sociedade, as representações coletivas se 
impõem aos indivíduos vindo do exterior, como consciência coletiva, e orientando sua 
existência social e psíquica. Isso acontece porque elas não derivam deles isoladamente, 
mas se originam nas relações sociais que são estabelecidas pelo conjunto dos indivíduos 

329 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
associados (substrato da sociedade). Contudo, os indivíduos colaboram para a 
construção das representações, que somente se tornam coletivas quando representam os 
interesses do grupo.  
 A “consciência coletiva é a forma mais elevada da vida psíquica [...]; “é uma 
consciência das consciências”. Como atitudes intelectuais do grupo, e não disposições 
mentais individuais, as representações expressam a primazia da sociedade em relação ao 
indivíduo e exercem uma ação coercitiva sobre as consciências individuais. Dessa 
forma, entendemos que é a sociedade que determina os sistemas de classificação 
(mentalidades coletivas), fornecendo-lhes modelos. No entanto, essa organização da 
mentalidade coletiva pode interferir na estrutura social, transformando-a. As mudanças 
são fruto de processos lógicos e, não necessariamente, revolucionários e tumultuosos 
(DURKHEIM, 1978, p. 190). 

Para Durkheim (1978, p. 194-5), a vida representativa é composta de diversos 
elementos, entre os quais, as representações inconscientes e as conscientes. As 
primeiras sempre foram percebidas de forma confusa e incompleta, como consciência 
obscura, e não como fenômenos desconhecidos do “eu que nós somos”. Nas 
representações inconscientes, “se encontram elementos reais e actuantes que, por 
conseqüência, não são factos puramente físicos e que, no entanto, não são conhecidos 
no senso íntimo”. Ao dizermos que um determinado fato “psíquico é inconsciente, 
entendemos simplesmente que ele não é apreendido”.  

Durkheim (199?, p. 203) admite a autonomia parcial das representações, ao dizer 
que elas têm uma existência própria, uma vez que “possuem a faculdade de se atraírem, 
de se repelirem, de formarem entre si todo o gênero de sínteses, que são determinadas 
pelas suas afinidades naturais e não pelo estado do meio no seio do qual evoluem”. 
Contudo, não podemos esquecer que há, na maioria das memórias, marcos ou pontos 
relativamente imutáveis e invariantes, como assinala Pollak (1992). Para este, os 
elementos constitutivos da memória são os acontecimentos vividos pessoalmente e pelo 
grupo ou pela coletividade, as pessoas, os personagens e os lugares. Os acontecimentos 
e os lugares tornam-se importantes no imaginário, mesmo aqueles acontecimentos de 
que os indivíduos não participaram diretamente e aqueles lugares que não visitaram. É 
pelo trabalho das representações, da memória e do sentimento de identidade que eles 
ganham o status de realidades selecionadas. A identidade aqui é entendida como um 
processo dialético pelo qual o indivíduo se integra a uma coletividade de referência e 
simultaneamente se separa dela. 

Para Durkheim, não há uma oposição entre as crenças e a lógica, como 
considerava os intelectuais, desde o Iluminismo. O diálogo entre elas é buscado quando 
ele tenta perceber a lógica própria de cada crença em particular e sua localização na 
base das categorias do entendimento de diferentes grupos sociais, independentemente 
das suas características tecnológicas. Ao fazer isso, Durkheim rompe com a perspectiva 
evolucionista e, ao mesmo tempo, coloca os fundamentos do social e do humano como 
sendo de natureza essencialmente simbólica, e o simbólico como tendo origem social, 
cultural e histórica (CEMIN, 200-?, s.p.). Em “Formas elementares de vida religiosa”, o 
autor estuda as lógicas das crenças. Os sistemas simbólicos, como o um conjunto de 
idéias e de valores pertencentes a uma sociedade, podem ser observados, pelo 
pesquisador, nas instituições, nas práticas, nos ritos, nos valores, nos discursos e nos 
símbolos.  

Segundo Sousa Filho (2004, s.p.), o grande empreendimento intelectual de 
Durkheim foi “pensar de que maneira a realidade se institui por via do imaginário e do 
simbólico”. A revolução em seu pensamento foi argumentar que aquilo que pensamos 
como natural, eterno, sagrado e imutável é de natureza social, convencional e arbitrária.  
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Cultura, ideologia e representações 
 

A naturalização do processo histórico e cultural das práticas sociais é fruto do 
trabalho do imaginário e do simbólico, que garante a existência da ideologia, como 
representações que ocultam a gênese de tal processo. Nesse sentido, é necessário 
fazermos algumas considerações a respeito das representações simbólicas, inclusive 
aquelas julgadas as mais caras e cruciais, que, muitas vezes, não nos deixam ver senão 
uma parte da realidade em nome da qual falam, parte que, por vezes, acaba por ser 
tomada como a realidade total. Assim, comportamo-nos obedecendo a numerosos 
rituais e papéis; agimos de acordo com uma linha de reações, previamente fornecida na 
cultura e pela história, sem muitos questionamentos, como se fossem dados contra os 
quais nada poderia ser objetado. Estamos falando, principalmente, do trabalho das 
representações ideológicas.  

Vimos em Durkheim que as representações, como maneiras de pensar associadas 
às práticas sociais, são idéias que determinam as relações do homem com o seu mundo 
social e, ao mesmo tempo, são responsáveis pela ordenação desse mundo. Como um dos 
maiores problemas do homem é manter em funcionamento o mundo, essa ordenação é 
buscada intensamente. Na maioria das vezes, desejando ordenar o mundo, o homem se 
vale de poderes que lhe são exteriores e também superiores, como, por exemplo, o 
sagrado. Como ressalta Godelier (1981), esse e outros poderes são legitimados tanto 
pelo consentimento e pela violência, como pela alienação, através do poder ideológico 
que esses seres dominadores exercem sobre pensamento e sobre as condições materiais 
de produção dos homens dominados. Além disso, devemos levar em conta o fato de que 
as idéias têm significados distintos de acordo com o lugar que ocupam na sociedade, 
com suas expectativas históricas e relações sociais. 

Assim como Durkheim, Godelier (1981, p. 184) assinala que as representações  
assumem as funções do pensamento, fazendo a mesma coisa que ele faz. O pensamento 
se dá, então, através do material e do ideal, não sendo esses dois aspectos contrários, 
mas complementares. Para o autor, toda relação “nasce e existe simultaneamente no 
pensamento e fora dele”. Intrínsecas às relações sociais que se travam no seio da 
sociedade, se movem as idéias, como cristalização do pensamento, não refletindo a 
realidade de uma forma passiva, mas interpretando-a ativamente. Essa interpretação 
ativa da realidade permite ao pensamento organizar as práticas sociais a ela vinculadas 
de tal modo a propiciar o emergir de realidades sociais novas. Pensando assim, o autor 
afirma que as representações são realidades ideais através das quais o pensamento do 
homem não apenas “interpreta a realidade, mas organiza todas as práticas sociais sobre 
esta realidade e, portanto, contribui para a produção de novas realidades sociais”.  

Sousa Filho (2003, p. 71) acredita que há “uma relação estrutural entre cultura, 
ideologia e representações”. Segundo ele, por meio das representações e das crenças, e 
da preservação destas, que a ideologia “confere à ordem, socialmente construída, 
arbitrária e convencional, uma aparência de natural, inevitável, universal, sagrada” 
(Idem, p. 72-3). A concepção de ideologia desse autor rompe com as idéias que 
defendem a existência desta relacionada apenas ao fenômeno da dominação e do 

2poder , uma vez que ele acredita que ela vai muito além dessas questões, pois ele está 
                                                 
2  Segundo o autor, foram Marx e Engels os primeiros a pensar a relação entre idéias e legitimação 
da dominação. Para estes autores as ideologias invertem a natureza da realidade social por meio do 
trabalho das representações. Contudo, há limitações na concepção de ideologia nesses autores, porque 
les vão pensá-la como existindo apenas nas sociedades classes.  e
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presente em todas as sociedades humanas, não apenas nas sociedades de classes. Ora, a 
ideologia é “a forma simbólica da dominação a que todos os sujeitos sociais estão 
submetidos no espaço da cultura [...]”, não sendo prerrogativa de nenhuma sociedade 
(Idem, p. 75).    

Assim como Sousa Filho (1995; 2003), Enriquez (1997, p. 62) também é 
contrário à idéia da “consciência” da ideologia como algo pertencente a uma classe 
(dominante) e usada contra outra classe (dominada). Para esse ultimo autor, os homens, 
ao desconhecerem a história que produzem, são, muitas vezes, incapazes de 
compreender e apreender os significados e implicações de suas ações. Por isso “a 
descoberta do inconsciente leva a pensar que o homem, se ele é um ser de palavra, é 
tanto o falado quando o falante tão preso e submetido pela linguagem quando 
dominador dela”. Ele sublinha a necessidade de rompermos com o pensamento presente 
em alguns “marxistas vulgares atuais, de que os portadores da ideologia são 
maquiavélicos, desejam ocultar a verdade do povo, sabem exatamente o que fazem”.  
 Parece ser da “natureza” da ideologia “ajudar” na manutenção da ordem social, 
“preservando as crenças que asseguram a consagração simbólica de suas normas, 
padrões, instituições, costumes, não sendo um atributo específico desta ou daquela 
expressão social, mas inerente a todo sistema de sociedade [...]”. A ideologia é como 
“um mal necessário” a toda sociedade, isso porque, além de garantir a coesão social, ela 
trabalha no sentido de possibilitar a construção de um habitus que assegura a existência 
social. Ora, cada cultura enquadra seus atores sociais dentro de um corpo de convenções 
que lhes são apresentadas e que eles aceitam, quase sempre, sem reclamar ou reagir, 
pois não têm consciência de que elas são produto da ação humana concreta em 
circunstâncias históricas e culturais determinadas (SOUSA FILHO, 2003, p. 73).  

O processo de alienação dos sujeitos em relação à ordem social dá-se 
exatamente por esse desconhecimento de que a cultura é uma construção humana e que 
eles estão submetidos a uma ordem histórico-antropológica, e não a algo natural, eterno 
e a-histórico. Aqui a ideologia monta morada e se sustenta, porque tal desconhecimento 
“é fonte da produção de representações que autonomizam como natural, única, 
inevitável, universal, sagrada, eterna e imutável a ordem instituída”. Ela constitui-se 
como “esse discurso da cultura sobre os sujeitos, tornando-se o próprio modo de operar 
da cultura é sua língua enquanto um sistema de convenções, mas cuja natureza e 
estrutura profunda os sujeitos ignoram. Através dela, a cultura oferece de si uma 
imagem invertida quanto à sua gênese, natureza e funcionamento” (SOUSA FILHO, 
2003, p. 73-4).   

Nesse sentido, ele está pensando a função simbólica, que exerce e garante a 
coesão social. Como poder simbólico, a ideologia é o modo de operar da cultura. A 
preocupação maior do autor é com a ideologia, que se expressa no universo simbólico, 
ou seja, como o fenômeno da dominação atua nesse universo, que é constituído de 
representações, idéias e crenças, que se encontram no imaginário social (SOUSA 
FILHO, 2003).    

Por imaginário social, o autor entende o conjunto de imagens pensadas pelo 
homem, como produto de todas as representações sociais, que constituem uma 
consciência coletiva. Esta é o efeito em conjunto das representações coletivas e a 
consciência que a sociedade tem de si mesma para todos os sujeitos sociais. É no 
imaginário social que se encontra o simbólico, só podendo este exprimir-se por meio 
daquele. Assim também pensa Castoriadis (2004; 1982).  
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Conforme Sousa Filho (2004), Bourdieu e Foucault, analisam o fenômeno 

ideológico utilizando-se, respectivamente, dos termos poder simbólico e poder. Quando 
Bourdieu (1998) fala de poder simbólico, podemos entender “ideologia”, uma vez que o 
poder s

Reservando as proporções da afirmação, podemos apontar que o conceito de 
asicamente o mesmo significado que tem o de 

representações simbólicas para a maioria dos autores que trabalham com esse termo. 
 

 implícita ou explícita que 
funcion

e quando ele encontra as condições ideais e 
idêntica

trucionismo e por habitus, dizendo que há uma “gênese social dos esquemas de 
percepç

-las como um “sistema de esquemas adquiridos que 
funciona no nível prático como categorias de percepção e apreciação, ou como 

 princípios organizadores da ação 
[...]” (BOURDIEU, 2004, p. 26). 

matizar a dimensão do 
inconsc

imbólico é pensado como formas de classificação ou categorias de pensamento 
(arbitrário, representações e convenções) que conformam os indivíduos no mundo 
social. 

habitus, em Pierre Bourdieu, tem b

O conceito de habitus de Bourdieu 
 
Na ordem social, os sujeitos devem “adequar-se” até adquirirem um habitus 

(disposição) no sentido utilizado por Bourdieu (1983, p. 94), que o considera um 
“sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem

a como um sistema de esquemas geradores, é gerador de estratégias que podem 
ser objetivamente afins aos interesses objetivos de seus autores sem terem sido 
expressamente concebidos para este fim”.  

Com a noção de habitus, o autor tenta superar a oposição entre indivíduo e 
sociedade. Por constituir-se como princípio gerador de condutas reguladoras na ordem 
social, os agentes que o possuem agem (por interesses diversos) de maneiras diferentes 
em tempo e circunstâncias espaciais determinadas e diferenciadas. Os agentes trazem no 
habitus as marcas passadas e presentes da estrutura social, como um inconsciente da 
história. A eficácia simbólica do habitus se dá pelo efeito da representação (baseada no 
conhecimento e no reconhecimento) 

s àquelas nas quais ele foi produzido. É nos universos práticos (campo), como 
espaço de interações sociais e de relações objetivas, que o habitus se manifesta e é 
regulado (BOURDIEU, 2004, p. 98).   

Há uma certa semelhança entre a noção de habitus e o conceito de 
“representações simbólicas”. Ao explicar sua inserção no campo teórico e dizer que se 
considera um construcionista estruturalista, Bourdieu (2004, p. 149) acredita que, tanto 
no mundo social como nos sistemas simbólicos, existem “estruturas objetivas, 
independentes da consciência e da vontade dos agentes, as quais são capazes de coagir 
suas práticas e representações”. A semelhança aparece quando ele explica o que entende 
por cons

ão, pensamento e ação” que são constitutivos do que ele chama habitus.  Este é 
então pensado como categorias de pensamento que constroem e sustentam a existência 
social.  

Encontramos, ainda, uma relação da noção de habitus com a idéia de categorias 
de entendimento quando o autor retoma as categorias do habitus e da historicidade 
individual no sentido de construí

princípios de classificação e simultaneamente como

 
Cultura e inconsciente: o papel da representação 

 
Nas ciências sociais, um dos primeiros autores a proble
iente e da representação do eu na vida social e psíquica foi Marcel Mauss 
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(2004). No entanto, essa temática é aprofundada no campo da filosofia e da psicanálise 
por autores, como, por exemplo, Freud, Castoriadis e Enriquez.  

Conforme explica Enriquez (1997), Freud foi um pensador que conseguiu 
elucidar uma “outra cena” para os acontecimentos que, a princípio, não estavam – ou 
não pareciam estar – relacionados entre si, haja vista a existência deles não ser redutível 
àquela parcela em que eles se davam a conhecer (a chamada “consciência”), mas 
coexistindo em uma outra dimensão, cujo funcionamento e estruturação muito diferiam 
dos dele (o “inconsciente”). Segundo esse mesmo autor, Freud demonstrou que nossa 
visão do real pode ter como característica a ilusão e a parcialidade. A concepção de um 
visível

 perturbadoras externas [...]”. De qualquer modo, o fato de as pulsões 

. “Construção jamais 
acabada

ndamental para 
se perc

sistemas de 
signific

, dado de modo direto a nosso sentido de uma realidade, ela própria definível em 
si mesma e por si mesma, pode ser a extensão de uma “outra cena”. O inconsciente seria 
um tipo de “ruptura” em relação à estruturação habitual de nossa forma de viver e de 
nos relacionar quer com as instituições em geral quer com os demais indivíduos. 

Em Freud (1976a, p. 53-4), a representação pode ser compreendida como uma 
das formas de realização do desejo, o qual, apesar de ser em grande parte, inconsciente, 
é uma fonte interior que impulsiona o sujeito a executar ações que consigam realizar 
esse desejo, ou melhor, que consigam atender às pulsões para as quais ele trabalha. 
Pulsão, como dizia Freud, é “um impulso, inerente à vida orgânica, a restaurar um 
estado anterior de coisas, impulso que a entidade viva foi obrigada a abandonar sob a 
pressão de forças
não coincidirem totalmente com suas correspondentes representações já serve para 
demonstrar que estas últimas são realizações parciais do desejo, que, por sua vez, se 
caracteriza pela busca incessante de novas realizações, de novas formas de satisfação 
para as pulsões.  
 Em Castoriadis (1982, p. 365), em vez de as representações do eu estarem 
sempre determinadas e presas ao social, como pensam, por exemplo, Durkheim e Freud, 
elas são transitórias, porque há sempre construções a serem feitas, fluxos a serem postos 
sobre imagens, figuras e códigos. Representar não é uma condição exterior ao 
indivíduo, mas o próprio elemento do pensamento, a base sobre a qual o sujeito se 
apresenta como tal. Dessa forma, a representação coloca em causa a própria tese do ser, 
revelando sua capacidade imaginária de construir o sentido

, pois o ser não está concluído em si mesmo, mas aberto a ininterruptas 
substituições de imagens e sentidos. Está sempre convocado a sair fora de si através da 
fluição da representação – fluição essa que, constantemente, questiona o sujeito em sua 
pretensão ilusória à totalização, à completude dos significados”.  

Isso nos faz entender que o sujeito, mesmo diante das determinações (e temos 
clareza dessa dimensão para o sujeito), consegue criar algo de novo, o indeterminado. 
Ao compreendermos o ser como algo indeterminado, temos o entendimento de que a 
práxis humana não se limita a descobrir o já implícito, mas a criar o inédito, fundado no 
social-histórico. O ser humano é compreendido como um vir-a-ser, como uma 
construção, porém, sempre inserido numa teia social-histórica. Isso é fu

eber o caráter histórico daquilo que os homens singulares vivem como sendo sua 
própria natureza. Aprendemos com Castoriadis (1982) que, se a realidade é 
indeterminada, o caminho da criação sócio-histórica está aberto. Só desse modo 
podemos pensar a possibilidade de criação da sociedade e do indivíduo. 

No sentido utilizado por Castoriadis (2004; 1999, p.101), o imaginário, como 
potência de criação,  introduz o novo, o inédito, a posição de novos 

ados e significantes. A imaginação é a capacidade de fazer surgir algo que não é 
o “real”, tal como descrito pela percepção comum. É, portanto, “toda a criação de um 
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mundo para-si do sujeito. A imaginação já é desdobramento de um espaço e um tempo”. 
E cada um de nós possui seu espaço e tempo próprio, ou seja, um “para si”. 

A representação do eu é variável, porque ela se flagra no caminho que o desejo 
traçou para buscar novos sentidos e novas formas de conexão com a realidade; novas 
formas de abrir frente no campo do princípio da realidade – em benefício do qual, 
como sabemos, o eu trabalha. Além disso, ela não é imutável, porque implica um fluxo 
que é continuamente vazado pelo campo formado pela função do eu, a qual só surgiu 
para dar conta de uma economia psíquica, fundada pelo inconsciente. Esse último ponto 
parece-

 faz ao 
se faze

 condição de sua vida. O sujeito é alguém que quer criar 

emos avançar e dizer, 
de aco

forma, representar é “emprestar” sentido às coisas, tornando-as, assim, 
reconh

nos realmente decisivo, pois, se a função do eu projeta sobre o sujeito um campo 
de implicações, ou campo de inteligibilidade, então poderíamos imaginar que ela está 
tanto mais próxima ao desejo – ao inconsciente – quanto a representação do eu está 
mais próxima da realidade, embora tal constatação não signifique, em nada, uma divisão 
radical, mas uma abordagem esquemática (CASTORIADIS, 1982). 

Dessa forma, a representação é um fluxo, fazendo-se sempre pela modificação, 
pela alteração e pela substituição de formas e modelos. É emergência do “outro” como 
possibilidade de interações e como surgimento do novo, do inédito. A representação 
está, a todo momento, identificando algo ou alguma coisa fugidia, transitória; é uma 
realidade a construir, alguma coisa que ainda não está pronta ou feita, mas que se

r como “outra coisa”, sempre diferente. E, nesse trabalho de representar, a 
presença do outro é fundamental, ou seja, a presença da realidade propriamente externa 
ao indivíduo. Compõe-se por aqueles fenômenos ou acontecimentos que não são 
redutíveis à consciência do próprio sujeito e têm autonomia e desejo próprios. Realidade 
externa habitada por pessoas, por agentes da diferença (CASTORIADIS, 1982).  

Enriquez (2001, p. 34) trouxe-nos a compreensão de um sujeito que, mesmo 
diante da diversidade, da organização a que pertence, de suas contradições, de seus 
medos e conflitos, busca o seu próprio sentido de vida, ainda que seja preciso passar por 
um projeto coletivo e social em comum. O sujeito é aquele que “tenta sair tanto da 
clausura social como da clausura psíquica, bem como da tranqüilização narcísica, para 
se abrir ao mundo e para tentar transformá-lo”. É um ser criativo, que busca mudanças 
(pequenas, cotidianas), capaz de perceber a diversidade, e fazer de suas contradições, de 
seus conflitos e medos a própria
coisas e reconhece a alteridade do outro e sua própria alteridade. Isso passa pela 
construção de um projeto comum – como  assinala Enriquez (1997) –, que  precisa estar 
apoiado em alguma representação coletiva, em um imaginário social comum. Tais 
representações devem ser não apenas intelectualmente pensadas mas afetivamente 
sentidas para serem operantes.  
  Entretanto, com base nas discussões acima efetuadas, pod

rdo com o pensamento de Enriquez (1997), que a representação é uma 
prerrogativa do sujeito que nasce junto com a proposta da modernidade: um sujeito que 
se configura pelo domínio da razão instrumental, do controle, da transparência dos 
conceitos e da instituição progressiva e contínua do sentido. Ela nasce, então, do desejo 
de ter consciência e da vontade de ser, de construir o significado. 

A partir do que foi exposto anteriormente, torna-se necessário enunciarmos que, 
para alguns autores, a representação é uma forma de “nomear” o real e as suas 
circunstâncias, de dar “visibilidade” a um campo marcado pelo não-sentido. Colocando 
de outra 

ecíveis e existentes para o homem. Para Castoriadis (1982, p. 375), a questão vai 
um pouco além de “reconhecíveis”: a representação funda a própria realidade do e para 
o homem, sendo a substância principal de sua composição: ela é “o fluxo incessante no 
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e pelo qual o que quer que seja se dá. Ela não pertence ao sujeito; ela é, para começar, o 
sujeito”.  

A conformação do indivíduo à sociedade e, conseqüentemente, a sua falta de 
liberdade tem alimentado muitas críticas quanto à teorização de Durkheim. Todavia, o 
que lhe interessa, particularmente, são as representações coletivas, que, como 
interpre

eud (1978, p. 140), vemos que a vida, tal como a enfrentamos no 
dia-a-d

compreender a relação entre 
otidiano e sociedade e de valorização da participação do indivíduo na reelaboração de 
gnificados para os fenômenos da vida cotidiana. Descortiná-las é tão importante 

significados que os indivíduos dão para as coisas 
o mundo. É nesse sentido que entendemos ser de grande importância a compreensão 

 das práticas e dos 

s de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero,1983.  

. CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: 

rinto (Volume VI). Rio de 
neiro: Civilização Brasileira, 2004.  

                                                

tações comuns da realidade, possibilitam aos indivíduos expressarem-se e 
fornecem, ao mesmo tempo, os fundamentos morais para a sociedade, cujo processo ele 
denomina de “consciência coletiva”. Isso acontece porque as representações, por meio 
do trabalho das categorias de entendimento na vida social, são preservadas, aceitas e 
reproduzidas pelos grupos sociais, num certo conformismo lógico (homogeneidade no 
entendimento).  

Retomando Fr
ia, “é árdua demais para nós”, proporcionando-nos, como diz esse autor, “muitos 

sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis”. Nesse sentido, para poder suportá-la, 
criamos “medidas paliativas”, ou “construções auxiliares”, que acabam por constituir 
um espaço mínimo, onde se desenrolam os fatos sociais, fundando para o sujeito sua 
razão de viver – muitas vezes, aprisionado na própria representação que faz de si 
mesmo e dos outros. 

Vimos, na maioria dos autores, que as representações coletivas exprimem a 
maneira pela qual as sociedades se representam diante das coisas que lhes dizem 
respeito e que, portanto, são valorizadas, reproduzidas, sacralizadas, racionalizadas e 
protegidas. Para entendermos a sociedade, é necessário que saibamos, antes, como os 
homens pensam; assim saberemos como eles se organizam, como agem, como 
confluem, transgridem, lutam e vivem.   
  Dessas diferentes perspectivas, podemos concluir que as representações 
constituem-se num instrumento para análise dos aspectos sociais, pois elas retratam a 
realidade e o inconsciente. São, de fato, uma forma de se 
c
si
quanto compreendermos os sentidos e 
d
de lógicas culturais ou simbólicas3, associadas aos significados
valores sociais, na institucionalização da realidade social.  
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RESUMO 
A poluição do ar tem sido, desde a primeira metade do século XX, um grave problema dos 
centros urbanos industrializados, com presença cada vez maior dos automóveis que vieram a se 
somar às indústrias como fontes poluidoras, sendo extremamente importante o controle e 
monitoramento dessas fontes de emissão de poluentes, afim de não comprometer a qualidade de 
vida das pessoas. Com isso, atribuímos como nosso objeto de reflexão, uma breve descrição das 
pressões antrópicas encontradas, suas possíveis conseqüências sobre a qualidade do ar e na 
qualidade de vida da população, bem como os índices e os meios legais para o controle da 
emissão de poluentes na cidade do Natal.Como metodologia utilizada, fizemos um levantamento 
bibliográfico acerca da temática que envolve a poluição ao meio ambiente e a pesquisa em 
paginas virtuais dos órgãos responsáveis.Houve também a aplicação de questionários, que foi 
feita de forma aleatória no CEFET-RN e em suas imediações. Conclui-se que apesar de não 
haver estudos científicos a nível local, é evidente que a qualidade do ar decresceu nos últimos 
anos, mas que ainda encontra-se em um ponto muito distante de outras grandes cidades. E que há 
necessidade de se trabalhar alternativas para conscientização das pessoas em relação aos fatores 
que podem influenciar na qualidade de vida da população. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Impactos ambientais, crescimento urbano, poluição do ar, Natal. 
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A QUALIDADE DO AR: UM OLHAR SOBRE A CIDADE DO NATAL 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
Atualmente vivemos em uma época de intenso crescimento urbano e desenvolvimento de 
atividades econômicas que acometem os recursos naturais e podem vir a comprometer as 
condições essenciais a vitalidade humana.  
 
Os impactos oriundos desse desenvolvimento contemplam diversas áreas dentre os recursos 
naturais disponíveis, entre eles o ar.  A poluição do ar tem sido, desde a primeira metade do 
século XX, um grave problema dos centros urbanos industrializados, com presença cada vez 
maior dos automóveis que vieram a se somar às indústrias como fontes poluidoras, sendo 
extremamente importante o controle e monitoramento dessas fontes de emissão de poluentes, 
afim de não comprometer a qualidade de vida das pessoas.  
 
A cidade de Natal sempre se destacou e foi citada pelas boas condições para a dispersão de 
poluentes, em função das massas de ar litorâneas e pelo pequeno número de indústrias e isso 
criou além do rótulo de “ar mais puro das Américas”, um certo relaxamento das autoridades 
responsáveis em relação ao monitoramento da poluição na cidade, assim como em muitas 
cidades brasileiras, tendo em vista que são poucas que atualmente exercem algum controle ou 
monitoramento da qualidade do ar. Todavia apesar de não haver dados científicos sobre o índice 
de poluição em Natal, basta olhar e ver que a cada dia que passa, as árvores, canteiros e terrenos 
vazios, são substituídos pela imensa massa de concreto e asfalto que evidenciam o crescimento 
físico e a verticalização da cidade que encontra-se no auge de sua expansão imobiliária. 
 
Com isso, atribuímos como nosso objeto de reflexão, uma breve descrição pressões antrópicas 
encontradas, suas possíveis conseqüências sobre a qualidade do ar e na qualidade de vida da 
população, bem como os índices e os meios legais para o controle da emissão de poluentes na 
cidade do Natal.  
 
 
METODOLOGIA 

Como metodologia utilizada, fizemos um levantamento bibliográfico acerca da temática que 
envolve a poluição ao meio ambiente, bem como a pesquisa em paginas virtuais, principalmente 
a da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental- CETESB, o do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE e o da Prefeitura Municipal do Natal, de onde foram retiradas 
fotos históricas da cidade possibilitando a comparação das áreas em relação aos dias atuais. 
Também como fonte de dados, houve a aplicação de questionários, que foram passados de forma 
aleatória no Centro Federal de educação Tecnológica do Rio Grande do Norte- CEFETRN e em 
suas imediações entre os dias 16 e 17 de outubro de 2008, contemplaram ao todo, 93 pessoas, 
sem restrições ao sexo, idade ou escolaridade. O questionário foi composto de questões que 
contemplavam a opinião dos cidadãos em relação a qualidade do ar da cidade, os motivos para a 
atual situação e medidas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade do ar. Por fim os 
dados e informações coletadas foram interpretados e utilizados como subsídio para viabilizar 
nossa pesquisa. 
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A POLUIÇÃO DO AR 
Inicialmente, vale ressaltar que a qualidade do ar da cidade não depende somente da quantidade 
de poluentes lançados pelas fontes emissoras, mas também da forma como a atmosfera age no 
sentido de concentrá-los ou dispersá-los, ou seja, mesmo mantendo-se um nível estável de 
emissões, a qualidade do ar poderá variar em função das condições do ambiente.  
 
Definição 
Entende-se como poluição do ar, a presença ou lançamento no ambiente atmosférico de 
substâncias em concentrações em desacordo com os níveis estabelecidos na legislação, 
suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, segurança e bem estar do homem, ou 
no pleno uso e gozo de sua propriedade (DERÍSIO, 2007). 

 

Poluentes e Causadores da Poluição 
Como poluentes do ar, considera-se qualquer substância presente no ar e que, pela sua 
concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando inconveniente ao 
bem estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e 
gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade (DÉRISIO, 2007). Assim sendo, os 
poluentes são divididos em duas categorias (Tabela 1).  

Tabela 1 - Descrição das categorias dos poluentes. 

 
 Fonte: CETESB,2008 

A variedade de substâncias encontradas na atmosfera é enorme, com isso, a partir das duas 
categorias citadas acima, classificaremos de acordo com a CETESB os poluentes como mostra a 
Tabela 2. 

Tabela 2 - Classificação dos poluentes de acordo com sua composição. 

        
 Fonte: CETESB, 2008 (adaptada). 
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As principais fontes poluidoras de acordo com Dérisio (2007) são encaixadas em quatro pontos, 
relacionados ao tipo da fonte de poluição, que podem ser: Estacionárias, móveis, naturais e 
reações químicas na atmosfera, cuja as principais encontram-se exemplificadas abaixo: 
 

• Estacionárias:  
- Combustão  

- Processos Industriais 

- Queima de resíduos sólidos 

• Móveis: 
- Automóveis  

- Barcos 

- Aviões  

- Locomotivas 

• Naturais  
- Vulcões  

 

Diante das fontes citadas, a causa que titula melhor o contexto da poluição do ar é o crescimento 
urbano. O estado do Rio Grande do Norte retrata muito bem esse cenário cada vez mais comum 
nas grandes cidades. Só em agosto de 2008, foram 5.712 veículos novos emplacados no Estado. 
A estimativa é de que 50% deles fiquem circulando em Natal e região metropolitana onde, em 
setembro, a frota chegou a 235.563 veículos (42,37% de 555.991 veículos em circulação no 
Estado) (fig.1). Vale ressaltar que o número de veículos trás atrelado problemas de poluição 
sonora e a poeira gerada pelo atrito do pneu com o asfalto. 

                              
Figura 1 - Av. Prudente de Morais, uma da mais movimentadas da cidade, ressaltando-se a 

presença constante de grande número de veículos Fonte: ALBUQUERQUE, 2008. 
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Um ponto que merece destaque diante do desenfreado crescimento imobiliário da cidade do 
Natal, é desaparecimento de áreas verdes e além desse decaimento arbóreo há o intenso processo 
de verticalização, áreas onde antes haviam poucos prédios e presença significativa de árvores, 
hoje foram tomadas por verdadeiras concentrações de prédios e construções que podem diminuir 
a ventilação e provocar as chamadas “ilhas de calor” como mostram as figuras 2 e 3. 

 

Figura 2 - (A) Bairro Tirol antes da acentuada expansão imobiliária - Foto: Jaeci E. 
Galvão. (B) As proximidades da mesma área atualmente – Fonte: ALBUQUERQUE, 2008. 
 
 

 

Figura 3 - (A) Bairro Petropolis antes da acentuada expansão imobiliária Foto: Jaeci E. 
Galvão. (B) As proximidades da mesma área atualmente – Fonte: ALBUQUERQUE, 2008. 

 
Efeitos e danos causados pela poluição do ar 

A interação entre as fontes de poluição e a atmosfera vai definir o nível de qualidade do 
ar, que determina por sua vez o surgimento de efeitos adversos da poluição do ar  
sobre os  receptores, causando danos principalmente a: saúde humana e animal, aos 
materiais, propriedades da atmosfera, vegetação e economia.  
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A relação entre efeitos à sa úde e poluiç ão atmosférica fo i estabelecida a partir de 
episódios agudos de contaminaç ão do ar e est udos sobre a ocorrência do excesso de 
milhares de mortes registradas em Londres, em 1948 e 1952 (CETESB, 2008).Entre os 
danos que podem ser causados , pode-se citar o aparecimento de doenças agudas e 
crônicas, como câncer de pulmão, br onquite, enfisema e asma. E ainda o 
encurtamento da expectativa de vida, alteraç ões de importantes f unções fisiológicas e 
outras funções do sistema nervoso. 
 
Aos materiais os danos que oc orrem são a abrasão, a depos ição e remoção, bem  
como o at aque químico direto e indireto e a corros ão eletroquímica. Que tem suas 
intensidades e ocorrências, influenciadas po r fatores como a umidade relativa do ar , 
temperatura, luz solar, velocidade do ar e a posição espacial dos  materiais (DÉRISIO,  
2007).  
 
Em relação as propr iedades da atmosfera, o principal ponto a ser ressaltado é  a 
redução da visibilidade devido à presenç a de partículas sólidas e liquidas, que 
absorvem e dispersão a luz, dando uma s ensação neblina ou névoa, que irá variar de 
acordo com as características do poluente. 
 
Outro grave efeito da poluição atmosférica,  diz res peito a destruição da cobertura 
vegetal. Uma chuva ácida, por exemplo, pode vir a m atar diversas espécies vegetais e 
por serem produtores, responsáveis p ela bas e das  cadeias e teias alim entares que 
compõem o ecossistema, conseqüentemente ir á afetar a todos os outros animais dos  
diversos níveis tróficos, inclusive nós humanos, que fazemos parte dele. 
 
Por fim, todas as conseqüênc ias da poluiç ão, de maneira direta ou indireta, causarão 
perdas econômicas. Seja na agricultura ou na saúde, todos os ef eitos tendem gerar  
gastos, tanto para preveni-los quanto para remedia-los. 

 
Índices e Padrões Legais para Emissões de Poluentes 

 Os padrões de qualidade do ar definem legalmente o limite máximo para a 
concentração de um poluente na atmosf era, que gar anta a proteção da s aúde e do 
meio ambiente. Os p adrões de qualidade do ar são baseados  em estudos científicos 
dos efeitos produzidos por poluentes específi cos e são fixados em níveis que possam  
propiciar uma margem de segurança adequada (CETESB, 2008). 
  
Os padrões nacionais foram estabelecidos  pel o IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio  
Ambiente e aprovados pelo CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio 
da Resolução CONAMA 03/90. São estabeleci dos dois tipos de padrões de qualidade 
do ar: os primários e os secundários. 
 
Os parâmetros regulamentados  são os  s eguintes : partículas totais em s uspensão, 
fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e 
dióxido de nitrogênio. Os padr ões nacionais  de qualidade do ar são apresentados na 
tabela 3. 
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Tabela 3 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar. 

 
Fonte: CETESB, 2008 

   

São padrões primários de qu alidade do ar as  concent rações de poluentes que, 
ultrapassadas, poder ão afetar a saúde da população. Podem  ser entendidos c omo 
níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se 
em metas de curto e médio prazo. (CETESB, 2008). 
  
São padrões secundários de qualidade do ar  as concentrações de poluentes  
atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da 
população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos  materiais e ao meio 
ambiente em geral. Podem ser entendidos co mo níveis desejados de concentração de 
poluentes, constituindo-se em meta de longo prazo (CETESB, 2008). 
 
A mesma resolução estabelece ainda os critérios para episódios agudos de poluição do 
ar. A declaração dos estados de Atenção, Al erta e Emergência requer , além dos níveis 
de concent ração atingidos, a previsão de condi ções meteorológicas desfavoráveis à 
dispersão dos poluentes (DÉRISIO, 2007) 
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Tabela 4 - Critérios para Episódios Agudos de Poluição do Ar. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O gráfico abaixo mostra o sexo e a idade das pessoas que participarão da resolução do 
questionário. Sendo a opção s exual que foi bastante equivalente, indiferente aos  
objetivos do trabalho, tendo em  vista que independ ente do sexo, todos  sofrem os  
efeitos e conseqüências da poluição do ar. Quanto a idade, a maioria das pessoas  
abordadas, encontra-se na faixa etária de 19 a 30. E por fim, a escolaridade 
predominante foi a de nível médio.  
 

 
Figura 4 - Gráficos referentes ao sexo e idade das pessoas abordadas. 
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Figura 5 - Gráfico referente a escolaridade das pessoas abordadas. 

 
Em relação a pergunta cent ral do trabalho, que é a opinião das pess oas sobre a 
qualidade do ar da cidade do Natal, a grande maioria (73% ), afirmaram achar a 
qualidade do ar boa ( fig.6). Vale salientar que divers as pessoas ao responder, tinham 
como referência a at ual s ituação de outra s cidades e faziam comentários verbais  
dizendo que entre out ras palavras que s e for comparar o ar de Natal com o de outras  
cidades como Recife, aqui a situação ainda é muito diferente.   
 

73%

27%

Sim

Não

 
Figura 6 - Porcentagem das pessoas que opinaram em relação a qualidade do ar. 

 
Porém apesar de muitos acharem boa a qua lidade do ar da cidade, quase que a 
totalidade das pessoas (97%) afirmou que houv e um decréscimo sim na qualidade do 
ar, afirmando que já foi melhor (fig.7). 
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97%

3%

Sim 

Não

 
Figura 7 - Porcentagem das pessoas que responderam a questão quanto ao decréscimo da 

qualidade do ar.  

 

Por fim, ao serem perguntados sobre os motivos para a atual qualidade do ar da cidade 
(fig.8). 61% dos entrevist ados apontaram o aumento do nú mero de automóveis (OP1)  
como responsáveis, 34% atribuíram ao crescimento urbano (OP2) de um a maneira 
geral a responsabilidade. 1% afirmou que são causas naturais (OP3) e 5% ao aumento 
no número de indústrias (OP5). 
 

61%

34%

1% 4%

OP1

OP2

OP3

OP5

 
Figura 8 – Gráfico que mostra a porcentagem das pessoas que responderam a 

pergunta em relação aos responsáveis pela atual condição do ar da cidade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a interpretação dos dados obtidos  pelos questionários  e com a revisão 
bibliográfica, conc lui-se que apesar de não haverem  estudos científicos que mostrem 
informações sobre o monitoramento do ar  da cidade, é evidente que em função do 
crescimento urbano, que no c aso da nos sa ci dade, manifesta-se principalmente no 
aumento do número de automóveis e na diminuição das área s verdes em função do 
crescimento imobiliário e ve rticalização da cidade, houve um decréscimo de qualidade 
nos últimos anos, mas que apes ar disso, ao compararmos Natal com outras grande s 
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cidades, ainda nos v emos em uma posiç ão pr ivilegiada, o que é bastante perigoso , 
pois resulta em um clima de acomodação das pessoas e das autoridades, e isso pode 
acabar futuramente em um cenário onde teremos que tomar medidas de controle e não 
de prevenção que são bem mais eficientes, como seria o caso atualmente. 
 
Outro ponto curioso é que, as  pessoas,  pr ovavelmente pela pouc a existênc ia de 
indústrias na área urbana da cidade, rela cionam a questão da poluição do ar, 
essencialmente ao aumento do número de veículos e mostram pouco discernimento ao 
enxergar o aumento do número de veículos  como conseqüência do crescimento 
urbano. Isso pode inc lusive indicar que as  pessoas não têm a dimensão real de que 
existem diversos inúmeros fatores, como o aumento do número de prédios, o 
crescimento vertical da cidade, que tem infl uencia direta no clima e na qualidade do ar  
da cidade, ou seja, é mais fácil culpar o q ue se ver mais claramente como a fumaça 
que saí do cano de escape de um carro. O que aflora a necessidade de s e trabalhar 
alternativas para conscientização das pes soas em relação aos  fatores que podem 
influenciar na qualidade de vida da população. E como alternativas para assegurar uma 
boa qualidade doa ar, sugerimos dentre outras as seguintes: 

 
• Monitoramento das emissões de poluentes;  
• Reestruturação do plano de arborização da cidade;  
• Melhoria do transporte público; 
• Fiscalização mais efic iente de c arros e outros veículos em relaç ão ao uso de 

componentes obrigatórios como catalisadores e filtros;  
• Fiscalização das áreas de preservação ambiental;   
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RESUMO 

Com o aumento da população por conseguinte das demandas por alimentos, energia e de outros 
bens de consumo vem crescendo assim, a necessidade dos recursos naturais do semi-árido 
nordestino. Nesse sentido, a exploração desses recursos vem gerando passivos ambientais nessa 
região devido à inadequação dos sistemas produtivos; das formas de manejo da terra 
principalmente os desmatamentos e queimadas da vegetação nativa a caatinga, resultando muitas 
das vezes na degradação dos solos e da biodiversidade local contribuindo desta forma, para a 
formação do processo de desertificação. No Rio Grande do Norte (RN) cerca de 95% de sua 
extensão territorial , encontra-se influenciado pelo clima semi-árido, no ecossistema da caatinga. 
O RN por sua vez, apresenta 97,6% de seu território incluído nas Áreas Susceptíveis à 
Desertificação (ASD), estando a parcela mais significativa classificada nas áreas semi-áridas. A 
preocupação de estudar o agreste no contexto da desertificação vai além de conhecer as esferas 
pedagógicas que vem sendo desenvolvidas nas escolas, constitui um dos motivos básicos destas 
nossas reflexões e experiências o fato de dar continuidade as investigações anteriormente 
desenvolvidas, na pesquisa exploratória sobre a realidade da educação das escolas públicas do 
ensino fundamental e médio (educação básica) na área de abrangência de processos de 
desertificação da região do Seridó no RN, em períodos anteriores. Com isso o estudo em 
questão, tem como objeto de reflexão e investigação de como as questões ambientais vem sendo 
trabalhadas tendo como foco a interdisciplinaridade no contexto do ensino-aprendizagem da 
educação básica na microrregião do agreste potiguar do RN, mais precisamente nos municípios 
de Bom Jesus, Januário Cicco (Boa Saúde), Presidente Juscelino, Senador Elói de Souza e Vera 
Cruz. O aporte metodológico adotada na pesquisa qualitativa ancora-se no movimento “ação-
reflexão-ação” proposto por Paulo Freire (2007), adaptada por Sato (2004) e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs, 1997). Como resultado espera-se envolver os alunos e a 
população escolar e despertar reflexões sobre a importância de discutir as questões sobre o 
processo de desertificação na sala de aula possibilitando assim, reduzir a degradação no meio 
ambiente devido às ações antrópicas, na busca de formar cidadãos pró-ativos no que diz respeito 
as questões socioambientais tendo como foco a  sustentabilidade das atuais e futuras gerações.     
 
PALAVRAS-CHAVE: semi-árido, meio ambiente, educação básica, Agreste Potiguar. 
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INTRODUÇÃO 
A região semi-árida, ao longo de sua sofrida história, acumulou uma série de paradigmas e ações 
mitigadoras equivocadas, que resultaram no baixo desenvolvimento da região (ALVES e 
MEDEIROS, 2005).  Com o aumento da população e de sua capacidade de intervir na natureza 
para satisfação das necessidades e desejos crescentes de consumo, surgem tensões e conflitos 
quanto ao uso do espaço e dos recursos em função da tecnologia disponível. Com isso há um 
crescimento das demandas por alimentos, energia e de outros recursos podendo gerar passivos 
ambientais devido à inadequação dos sistemas produtivos; das formas de manejo da terra 
principalmente os desmatamentos e queimadas da vegetação nativa - caatinga, resultando muitas 
das vezes na degradação dos solos e da biodiversidade local contribuindo desta forma, para a 
formação do processo de desertificação.  
 
O conceito de desertificação começou a ser formulado a partir da década de 30, quando o 
desmatamento e a intensificação da exploração do solo, causados pela agricultura e pecuária, 
aliados a grande seca ocorrida na época, atingiu estados norte-americanos e convergiram no 
processo que ficou conhecido como “Dust Bowl” (BRASIL,1997). 
 
A partir da década de 60, intensificou-se a percepção de que a humanidade pode caminhar 
aceleradamente para o esgotamento ou a inviabilização de recursos indispensáveis à sua própria 
sobrevivência. Esse tipo de constatação gerou o movimento de defesa do meio ambiente, que 
luta para diminuir o acelerado ritmo de destruição dos recursos naturais e busca alternativas que 
conciliem, na prática, a conservação da natureza com a qualidade de vida das populações que 
dependem dessa natureza.  
 
Entretanto, apenas na década de 70, após grande seca ocorrida no continente africano, na qual 
mais de 500.000 pessoas morreram de fome, o problema teve relevante repercussão e a 
comunidade internacional passou a reconhecer seus efeitos ambientais, sociais e econômicos, 
criando um programa mundial de ações para combater a desertificação (ALVES e MEDEIROS, 
2005). A década também foi marcada pela realização da primeira Conferência Mundial sobre 
Desertificação, realizada em Nairobi, no Quênia. Na ocasião, os cientistas chamaram a atenção 
para a diferença entre o fenômeno da desertificação e a progressão natural dos desertos.  
 
Após evoluir durante os anos 80, a desertificação consolidou-se com o documento discutido e 
aprovado durante a Conferência do Rio em 1992, a Agenda 21, que em seu capítulo 12, a definiu 
como sendo a degradação da terra nas regiões áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, resultante 
de vários fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas, sendo que, por 
"degradação da terra" entende-se a degradação dos solos, recursos hídricos, da vegetação e a 
redução da qualidade de vida das populações afetadas (BRASIL, 2004).  
 
Nas três últimas décadas, os desafios da preservação, da conservação e do uso sustentável dos 
recursos naturais, em todas as suas escalas, têm mobilizado os organismos multilaterais, os 
governos nacionais, a sociedade civil. Nesse contexto, a educação ambiental é tida como uma 
ferramenta indispensável para se conseguir criar e aplicar formas cada vez mais adequadas de 
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interação entre a sociedade-natureza. Evidentemente, a educação sozinha não é suficiente para 
mudar os rumos do planeta, mas certamente é condição necessária para tanto.  Pensando desta 
forma, a pesquisa abrangerá as escolas situadas na área geográfica que integra parte da 
microrregião do Agreste Potiguar, mais precisamente os municípios de Bom Jesus, Januário 
Cicco (Boa Saúde), Presidente Juscelino, Senador Elói de Souza e Vera Cruz, todos estes 
inseridos na região do polígono da seca identificados na figura 01. 
 

                           
Figura 1 - Localização dos municípios contemplados pela pesquisa. 

 
O Rio Grande do Norte (RN) possui a maior parte (95%) de sua área enquadrada no clima Semi-
Árido. A microrregião Agreste Potiguar apresenta uma área de 3.488,415 km² abrangendo 22 
municípios e uma população de aproximadamente 223.004 hab. O clima predominante é o semi-
árido, com uma temperatura média anual de 25,7 Cº e umidade relativa média anual de 74%. O 
período chuvoso corresponde, normalmente, aos meses de março a junho, com as seguintes 
precipitações pluviométricas anuais: média de 741,2 mm; máxima de 1.573,0 mm e mínima de 
394,23 mm (IBGE, 2003). 
 
Por definição, as regiões semi-áridas têm fortes limitações de água doce. As precipitações podem 
variar consideravelmente ao longo do ano e períodos de seca prolongada podem durar vários 
anos. Isto fez com que houvesse uma adaptação da flora, como a presença de poucas folhas ou 
espinhos e da fauna à disponibilidade de água e umidade nessas regiões (Fig.02). 
 
A preocupação de estudar o agreste no contexto da desertificação vai além de conhecer as esferas 
pedagógicas que vem sendo desenvolvidas nas escolas, constitui um dos motivos básicos destas 
nossas reflexões e experiências, que é dar continuidade das investigações anteriormente 
desenvolvidas, na pesquisa exploratória sobre a realidade da educação das escolas públicas do 
ensino fundamental e médio (educação básica) na área de abrangência de processos de 
desertificação da região do Seridó no RN, em períodos anteriores. Nessa análise constatou-se a 
ausência de uma discussão sistemática, em salas de aula nas diversas áreas de conhecimento de 
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temáticas relativas às questões ambientais, tais como às referentes ao semi-árido, no que diz 
respeito ao bioma caatinga, desertificação, armazenamento de água e as questões do lixo 
dinamizadas para saúde ambiental e biodiversidade, em que os resultados apontaram na média de 
87% dos alunos apresentaram um baixo conhecimento sobre esses temas investigados.  
 

 
Figura 2 - Paisagem semi-árida – Equador (RN).Foto: Leci Reis. 

 
Após essa pesquisa foi desenvolvido um curso de Atualização para professores das escolas 
públicas da educação básica fomentado pelo MEC/PROEXT-2005 e 2006. Conforme os 
resultados alcançados na avaliação aplicada, junto aos professores-alunos participantes do 
Projeto que é de fundamental importância continuar levando as comunidades urbanas e rurais do 
semi-árido às discussões e reflexões sobre a temática ambiental que aborda os processos de 
desertificação do lugar contextualizando com o seu cotidiano (FREIRE, 2007). 
 
Nesse sentido justifica-se ainda a preocupação em sistematizar essa pesquisa nas escolas de 
ensino básico, desde a discussão da transversalidade da temática desertificação até as estratégias 
de ensino-aprendizagem. Colocando com questões norteadoras, a maneira com que vem sendo 
contextualizada a problemática nas salas de aula e até que ponto a prática-pedagogica dos 
professores que atuam na educação básica nas escolas tem favorecido a discussão do tema. O 
cenário atual e a problemática de desertificação 

 
O CENÁRIO ATUAL E A PROBLEMÁTICA DA DESERTIFICAÇÃO 
As regiões áridas e semi-áridas espalham-se por todos os continentes, ocupando 1/3 de toda 
superfície da terra, abrigando 1/6 da população (MATALLO JÚNIOR, 2001). Nas áreas 
susceptíveis à desertificação, vivem em torno de 900 milhões de pessoas, das quais 200 milhões 
já são de alguma forma, afetadas pelo processo (SHENEKEL E MATALLO JÚNIOR, 2005).  
 
Atualmente no mundo as regiões mais afetadas pelo processo de desertificação são: a África, 
China, que em função de sua matriz energética, o carvão mineral e seu acelerado crescimento 
econômico, que não respeita qualquer critério ambiental, inspira muita preocupação no cenário 
internacional, a Austrália, o oeste da América do Sul, Oriente Médio e o nordeste do Brasil 
(ALVES e MEDEIROS, 2005).  
 
No Brasil as áreas susceptíveis estão localizadas na região nordeste, como já foi citado e no norte 
de Minas Gerais. As áreas extremamente atingidas e suscetíveis ao processo são chamadas de 
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núcleos de desertificação, que segundo o Ministério do Meio Ambiente (2005), situam-se em 
Gilbués/PI, Irauçuba/CE, Cabrobó/PE e na Região do Seridó/RN. Recebem está classificação a 
partir de diversos fatores, entre eles o índice de aridez, definido como a razão entre a 
precipitação e a evapotranspiração potencial, que estabelecem as classes climáticas mostradas na 
Tabela 1. 

 
            Tabela 1: Classes climáticas definidas a partir do índice de aridez.  

Hiper-árido < 0,03 
Árido 0,03 - 0,20 
Semi-árido 0,21 - 0,50 : área da pesquisa 
Sub-úmido seco 0,51 - 0,65 
Sub-úmido úmido > 0,65 

                 Fonte: IDEMA, 2005 
 

Estudos indicam que as áreas mais gravemente afetadas pela desertificação na Região Nordeste 
abrangem cerca de 181.000 km². E a falta de perspectivas leva a população a migrar para os 
centros urbanos, procurando condições mais favoráveis de sobrevivência, estes migrantes 
tendem a agravar os problemas de infra-estrutura (transporte, saneamento, abastecimento, entre 
outros) já existentes nos centros urbanos, verificando-se também um aumento nos níveis de 
desemprego e violência urbana (BRASIL, 2004).  

 
Figura 3 - Áreas susceptíveis à desertificação no nordeste brasileiro. 
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Fonte: adaptada: BRASIL, 2004. 
O processo de desertificação vem colocando fora de produção aproximadamente 60.000 km² de 
terras férteis por ano. Nesse sentido as perdas econômicas anuais chegam a 4 bilhões de dólares, 
com um custo de recuperação de 10 bilhões de dólares por ano, em todo o mundo.  
 
No RN, a maior parte de seu território, cerca de 95%, encontra-se influenciado pelo clima semi-
árido e apresenta em sua maior parte o ecossistema de caatinga. O estado por sua vez, apresenta 
97,6% de seu território incluído nas Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD), estando à 
parcela mais significativa classificada nas áreas semi-áridas. Nos 48.706,01 km² das referidas 
áreas, 4.093.806 km² apresentam um nível de degradação muito intenso, configurando o já 
mencionado núcleo de desertificação do Seridó (BRASIL, 2005).  

 

 
Figura 4 - Solo salinizado no vale do Açu- Projeto de Irrigação de Fruticultura - 

Ipanguaçu (RN). Foto:Leci Reis 
 

Na figura 4, temos um exemplo que ocorre muito freqüente no semi-árido onde provavelmente o 
uso desordenado do solo, possa estar contribuindo para que ocorra o processo de salinização do 
solo. Em grande parte da camada considerada fértil, registra-se apenas a presença de vegetação 
rasteira conhecidas popularmente por “borduegas” que são bio-indicadoras da ocorrência de 
solos salinizados (GUERRA, 1994).  

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLOGIA UTILIZADA 

O índice de aridez, anteriormente citado e exemplificado na Figura 3, foi utilizado para o 
estabelecimento das áreas de risco e apara a elaboração do Atlas Mundial da Desertificação, 
publicado pelo PNUMA e que serve como parâmetro em todo o mundo. No Brasil as áreas 
susceptíveis estão localizadas na região Nordeste e no Norte de Minas Gerais.  
 
Ainda sobre o estudo partir de trabalho realizado determinou três categorias de susceptibilidade: 
Alta, Muito Alta e Moderada. As duas primeiras referem-se respectivamente às áreas áridas e 
semi-áridas definidas pelo índice de aridez. A terceira é resultado da diferença entre a área do 
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Polígono das Secas e as demais categorias. Assim, de um total de 980.711,58 km2 de áreas 
susceptíveis, 238.644,47 km2 são de susceptibilidade Muito Alta, 384.029,71 km2 são de 
susceptibilidade Alta e 358,037,40 km2 são moderadamente susceptíveis (BRASIl, 2004). 
 
Além destas áreas com níveis de degradação difusos, são incluídos os já especificados núcleos de 
Desertificação, que totalizam uma área de 18.743,5 km2.  O desenvolvimento das atividades de 
preparação do Plano Nacional de Combate à Desertificação - PNCD leva em consideração estes 
dois níveis de ocorrência do fenômeno, sendo que as ações requeridas para cada um deles serão 
de naturezas diferentes. lnadequação dos sistemas produtivos. Formas inadequadas de manejo da 
terra vêm provocando degradação dos solos, da vegetação e da biodiversidade (BRASIL, 2004). 
 
Nesse sentido, no que diz respeito à interdisciplinaridade este projeto fundamenta-se nos PCNs 
na medida em que: 

pressupõe um tratamento integrado das áreas de ensino e um 
compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as 
questões que estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma 
coerência entre os valores experimentados na vivência que a escola 
propicia aos alunos e o contato intelectual com tais valores.(PCNs, 
1997, p.45) 

 
Além disso, vale acrescentar que a conquista dos objetivos propostos para o ensino da educação 
básica depende de uma prática educativa que tenha como eixo a formação de um cidadão 
autônomo e participativo. Nessa medida, os Parâmetros Curriculares Nacionais incluem 
orientações didáticas, que são subsídios à reflexão sobre como ensinar resgatando a 
interdisicplinariedade no dia-a-dia do estudante. 
 
Os aportes metodológicos adotada na pesquisa qualitativa ocorrerá por meio da aplicação 
questionários e entrevistas, previamente testados em uma turma da própria instituição, 
especificamente do curso de Controle Ambiental, com o intuito de certificar se a metodologia 
utilizada de fato atendia as expectativas e mostrava-se satisfatória para o desenvolvimento da  
pesquisa, o que resultou na reformulação do questionário que passou a abranger de maneira mais 
didática e clara, questões ambientais e sociais da região. Posteriormente os resultados obtidos 
serão analisados. A teoria-prática ancora-se no movimento “ação-reflexão-ação” proposto por 
Paulo Freire (2007), e também nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em que é 
destacada a necessidade de trabalhar as questões ambientais numa metodologia interdisciplinar 
na educação básica, alem de compor princípios que regem a função da educação, onde o aluno 
tem que: 

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do 
ambiente,identificando seus elementos e as interações entre eles, 
contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. [...] 
Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a 
intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos 
e verificando sua adequação. (BRASIL, 1998. p.8) 

 
Além disso, o conceito metodológico transversal tem como suporte teórico os propostos por Sato 
(2004), na qual o ser humano é responsável pela construção individual e social de sua existência. 
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PARA NÃO CONCLUIR 
A pesquisa encontra-se em fase de desenvolvimento. Foram aplicados questionários, com a 
turma de Controle Ambiental da própria instituição,  como experimentos e ajustes, bem como as 
entrevistas que serão realizadas, ainda estão cronologicamente previstas para uma fase posterior.  
 
Portanto não há como concluir, mas como resultados espera-se envolver os alunos e a população 
escolar e despertar reflexões sobre a importância de discutir as questões sobre o processo de 
desertificação no contexto da sala de aula possibilitando assim, reduzir a degradação no meio 
ambiente devido às ações antrópicas, na busca de formar cidadãos pró-ativos nas esferas 
socioambientais. 
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RESUMO 
Este trabalho pretende discutir o estudo do meio realizado em julho de 2008, na Região do 
Vale do Açu, localizada no Estado do Rio Grande do Norte. O estudo tem como finalidade 
analisar o dinamismo socioeconômico, bem como as implicações socioambientais advindas 
do processo de modernização do campo ocorrida nessa área. A metodologia usada neste 
trabalho é fundamentada no estudo do meio. A área pesquisada foi escolhida devido a sua 
realidade socioespacial ser pouco conhecida ou encontrar-se fragmentada ou pouco 
sistematizada no âmbito da Ciência Geográfica. As principais conclusões são de que as 
intervenções do Estado têm beneficiado as empresas de grande capital, favorecendo a uma 
territorialização bastante desumana que fragmenta a sociedade em função da expropriação 
do território e faz com que a população conviva com precárias condições ambientais. 

. 
PALAVRAS-CHAVE: dinamismo socioeconômico, intervenção do Estado, 
territorialização, expropriação, implicações socioambientais. 
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O DINAMISMO SOCIOECONÔMICO E AS IMPLICAÇÕES 
AMBIENTAIS DA REGIÃO DO VALE DO AÇU: UMA BREVE 

ANÁLISE  
 
 
INTRODUÇÃO 
Este trabalho refere-se ao estudo do meio realizado em julho de 2008, cujo objetivo foi 
analisar o dinamismo socioeconômico e as implicações socioambeintais em quatro dos 
nove municípios da Microrregião do Vale do Açu localizada no Estado do Rio Grande do 
Norte, englobando também o município de Guamaré, que embora esteja situado na Bacia 
do Rio Piranhas/Açu pertence à Microrregião de Macau.  
 
As informações aqui relatadas foram obtidas por meio de dados secundários em órgãos 
públicos, como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOSC), Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA), 
Federação dos Municípios (FEMURN), Portal da Cidadania, Prefeituras dos municípios 
visitados e revisões bibliográficas como: Erthal (2006), Pontuschka (2006), Silva (2002) e 
Silva (2007). Somado a esses, têm-se os conhecimentos adquiridos em campo através do 
estudo do meio como: as observações, as anotações dos apontamentos realizados pelos 
professores orientadores e as entrevistas com os moradores. 
 
O estudo do meio justifica-se por ser uma ferramenta que contribui para o enriquecimento 
dos conhecimentos gerais e específicos das cidades estudas. O contato direto com as 
estruturas arquitetônicas, objetos e pessoas dinamiza o estudo, estimula a curiosidade e 
amplia a percepção e questionamento sobre o objeto de estudo. 
 
Para Pontuschka, Paganell e Cacete (2007), por meio do estudo do meio é possível 
desvendar a complexidade de um espaço determinado extremamente dinâmico e em 
constate transformação, cuja totalidade dificilmente em disciplina escolar isolada pode dar 
conta de compreender.    
 
Nesse sentido, Pontuschka (2006) afirma que o estudo do meio funciona como uma 
metodologia de ensino e pesquisa, tendo como princípio a interdisciplinaridade. Como 
pesquisa, o estudo do meio busca na realidade local ou em outras realidades os conteúdos 
que servirão de suporte para a construção de temas a serem estudados em profundidade. Já 
como ensino e aprendizagem, o aluno e professor em interação buscam juntos conhecer o 
objeto de estudo a ser analisado. Para tanto, é necessário que os dois sujeitos utilizem 
vários tipos de registros e desenvolvam observações a partir da realidade analisada e 
historicizada. 
 
Desse modo, tendo isso em mente, ainda em sala de aula foi discutido o planejamento da 
aula de campo e as razões pelas quais se escolheu o roteiro.  
 
A Microrregião do Vale do Açu foi escolhida devido ao fato de ter se tornado, no curso dos 
últimos tempos, num dos espaços dinâmicos do estado do Rio Grande do Norte, por meio 
do desenvolvimento de atividades econômicas, modernas que vão da implantação da 
agricultura capitalista à exploração e produção de petróleo e gás natural. No entanto, essa 
realidade socioespacial tem sido pouco conhecida ou os seus conhecimentos estão 
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fragmentados ou pouco sistematizados no âmbito da ciência geográfica e da gestão 
ambiental, bem como no cerne da sociedade potiguar, uma vez que se tem uma relativa 
produção acumulada e sistematizada cientificamente (SILVA; SILVA, 2008).  
 
Na seqüência dessa discussão, preparou-se o material a ser usado durante o estudo do meio 
(caderno, caneta, gravador, máquina fotográfica, roteiro de entrevistas, entre outros) para 
fazer a coleta de informações, imagens, depoimentos e documentos. 
 
Para a concretização desse estudo foi realizado o seguinte roteiro: Natal – Itajá – Assú – 
Ipanguaçú – Alto dos Rodrigues – Guamaré – Natal.  O acesso a esses municípios se deu 
por meio das rodovias BR (301, 304 e 406), RN (118 e 401), e pela Estrada do Óleo (fig. 
01).  
 
Este trabalho está estruturado em duas partes. Numa primeira etapa, faz-se uma abordagem 
do contexto histórico que explica a atual organização socioespacial dos municípios 
estudados. Numa segunda etapa, é realizada uma abordagem das entrevistas associadas às 
observações, de uma forma que se tente revelar a realidade do espaço estudado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDA 

A agricultura no Vale do Açu de 1969 até início dos anos 80 caracterizou-se pela 
introdução de algumas técnicas de irrigação, bastante rudimentares, adotadas em culturas 
como as do algodão herbáceo e de algumas frutas. Essa fase também tem como 
característica fundamental o surgimento de uma agricultura em moldes comerciais. No 

Figura 01 - Mapa de localização dos municípios estudados (Modificado do Mapa Rodoviário do RN, Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, 2008). 
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entanto, a Microrregião do Vale do Açu, assim como todo o Nordeste, ainda se 
caracterizava como uma região problemática devido o seu atraso tecnológico na 
agropecuária. 
 
Para que o Nordeste pudesse ser inserido no Projeto de Integração Nacional e sair da 
condição de região mais problemática, seria necessário criar novos dinamismos, 
identificando as áreas potenciais para investimentos e, atraindo para essas áreas diversos 
tipos de empresas com capital local, nacional e internacional.  
 
Dessa forma, o governo militar na década de 1970, investe na modernização da agricultura, 
não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Nesse cenário destaca-se a liderança de Celso 
Furtado no Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). É também 
nesse contexto que se inicia a construção da barragem Engenheiro Armando Ribeiro 
Gonçalves. Suas obras tiveram início em 1979, finalizando sua construção em 1983. 
 
Alguns fatores foram decisivos para a escolha da área destinada as instalações da 
barragem, entre eles destacam-se: manchas de solos favoráveis à agricultura; região livre 
de algumas pragas, por exemplo, a mosca da fruta; área propícia ao investimento no cultivo 
de banana, pois essa é livre da sigatoka negra (fungo que ataca a banana). 
 
A partir da segunda metade dos anos 80, a atividade econômica ligada à agricultura 
irrigada começa a ganhar dinamismo com aspecto capitalista mais acabado. Com todo o 
aporte necessário, instalam-se as primeiras empresas para a produção agrícola na 
Microrregião do Açu. Inicialmente, tem-se a Frunorte, uma das mais importantes empresas 
exportadoras de melão do Brasil, aproveitando o sistema de irrigação propiciado pela 
construção da barragem. 
 
A partir desse momento, as terras do Vale do Açu passaram a ser demandadas, 
especialmente, por grandes grupos econômicos, o que fez surgir um mercado de terras até 
então inexistente, mas que acabou por modificar toda a estrutura produtiva local. Tal 
processo fez com que houvesse uma especulação do preço das terras do Vale. Aliado a 
isso, algumas atitudes do Estado, como por exemplo, as dificuldades propositais de 
financiamento para os pequenos produtores propiciaram a exclusão de grande massa de 
pequenos agricultores. O resultado desses acontecimentos foi a territorialização de 
empresas de grande capital, ocasionando uma brutal concentração de terra.  Desse modo, o 
pequeno agricultor, sem suas terras, ou aporte técnico para produzir, se viu subordinado 
aos interesses do capital. 
 
É importante ressaltar que as políticas governamentais tiveram participação decisiva na 
consolidação da agricultura irrigada na Microrregião do Vale do Açu, através da isenção de 
impostos, intervindo diretamente no mercado de terras para o favorecimento das empresas 
de maior porte, ou ainda preparando infra-estruturas como estradas, energia elétrica e até 
mesmo perfurando poços. Assim, foi evidenciado uma completa distorção dos programas 
iniciais, que tinham como objetivo favorecer os pequenos produtores locais, deslocando-os 
para o perímetro irrigado.  
 
Estudos sobre o papel do Estado em relação ao campo, mostram que não somente no 
Nordeste, mas em todo Brasil, este teve como objetivo modernizar o setor agrário 
brasileiro, atendendo principalmente ao interesse do grande capital, a ponto de alguns 
críticos, como Graziano Silva (1982) apud Erthal (2006, p. 24), afirmar que,  
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o Estado passa a ser apropriado não apenas pela burguesia, mas por grupos 
específicos de interesses deste ou daquele ramo de atividade, forçando uma 
balcanização do aparelho governamental. Na realidade, como os interesses são 
múltiplos, vão ocorrer, naturalmente, contradições nas políticas públicas. 
    

Foi exatamente o que ocorreu no Vale do Açu. Apesar de todas as ações do Estado não ter 
se voltado para os resultados sociais, acabaram por provocar um dinamismo bastante 
intenso no setor de fruticultura do Estado. Essa modernização é caracterizada pelos índices 
bem elevados de produção e de produtividade, principalmente de frutas, como a manga, a 
banana, o melão, a graviola, o caju, a melancia, entre outras. 
 
Vale salientar que entre os fatores que provocou a migração da economia para a 
fruticultura, foi à crise do algodão. Essa região teve em 1968 experiências de agricultura 
irrigada voltada para o abastecimento do mercado externo e do centro-sul do país, a 
primeira experiência foi com a empresa Maisa. Nesse sentido, desde essa época já havia no 
pólo integrado Açu/Mossoró o desenvolvimento de agricultura voltada para o mercado 
externo. Atualmente destaca-se como a gigante da agroindústria na região a empresa Del 
Monte, que possui onze fazendas onde são cultivados banana e manga.  
 
É importante ressaltar que o grande motor voltado para questão da agricultura irrigada 
comercial foi à construção da barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves que hoje, 
é responsável pela configuração do espaço no Vale do Açu. 
 
Além Fruticultura irrigada, a economia do Vale é movimentada, essencialmente, pela 
indústria cerâmica, pela indústria petrolífera, pela piscicultura, pela carcinicultura, pela 
indústria salineira e futuramente pela termoelétrica. 
 
 
ANÁLISE DA REALIDADE SÓCIOESPACIAL DAS ÁREAS ESTUDADAS 
Nesta etapa serão são abordadas as observações, as anotações dos apontamentos realizados 
pelos professores orientadores e as entrevistas com os moradores.  

 
No intuito de se analisar a percepção que os habitantes têm em relação aos aspectos 
socioeconômicos e ambientais foram questionados: Qual(s) seria(m) a(s) principal (is) 
atividade(s) empregatícia(s) no município? Que impactos essa(s) atividade(s) causa(m) ao 
meio ambiente e a saúde da população? Caso identificados, existe uma preocupação por 
parte do Governo ou da(s) empresa(s) envolvida(s) em minimizar esses impactos? Existe 
alguma opção de lazer na cidade? Que sugestão teria para que haja uma melhoria na 
qualidade de vida? 
 
Esse momento foi de fundamental importância para construção do conhecimento no que se 
refere à realidade socioespacial da área estudada. Segundo Pontuschka (2006), as 
entrevistas sobre como a pessoa olha a sua cidade, contém a maneira como ela percebe o 
mundo e como se insere na cidade. As falas podem ser carregadas de poesia, de ironia ou 
de amargura e tudo isso vai se mostrando a cidade com seus ritmos, suas marcas no tempo 
e no espaço, suas belezas e suas tristezas, enfim a vida. 
 
Sabia-se que os municípios visitados têm muito a contar, pois além de pertencerem a uma 
das regiões mais dinâmicas do Rio Grande do Norte, estava se recuperando do drama das 
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enchentes que trouxeram diversos prejuízos às atividades ligadas fruticultura, 
carcinicultura e salineira, setores essenciais para a economia do estado.  
 
Segundo o IDEMA, o Vale do Açu apresenta um clima definido como muito quente e 
semi-árido, com temperatura média de 27,2º C e suas precipitações pluviométricas anuais 
oscilam em torno de 450 a 550 mm.  Contudo, de janeiro a julho deste ano, em alguns 
municípios choveu mais que o dobro da média anual. Segundo a Empresa de Pesquisa 
Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) choveu até o presente momento uma 
média de 761,5 mm nas áreas estudadas. Essa enorme quantidade de precipitação fez com 
que diversos reservatórios sangrassem, causando enchentes e consequentemente, diversos 
prejuízos a agricultura, ao comércio, a carcinicultura, em fim a toda a população da região 
– figs. 02, 03e 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITAJÁ/RN 
O acesso ao município de Itajá/RN, primeiro ponto observacional do presente estudo, é 
realizado por meio da BR-304, distando 06 km da cidade de Assú/RN. Esse município 
localiza-se na Microrregião do Vale do Açu, à margem direita do Rio Piranhas-Açu e, logo 
abaixo, cerca de 1,5 Km, encontra-se a barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, 
a maior do Estado. A área da cidade é de 204 Km², sua altitude é de 55 m, e suas 
coordenadas são: 5º38’18” S de latitude e 36º52’17” W de longitude. O município tem 
seus limites com os seguintes municípios: Ipanguaçú, ao Norte; São Rafael e Santana dos 
Matos ao Sul; Assú ao Oeste; Angicos e Santana dos Matos ao Leste (fig.1). A sua 
população está estimada de acordo com o IBGE (2007) em 6.410 habitantes. 

O primeiro ponto estudado nesse município foi a barragem Engenheiro Armando Ribeiro 
Gonçalves (fig. 5). O principal objetivo dessa barragem é perenizar o rio Piranhas/Açu (rio 
interestadual) para dar suprimento de água ao Projeto de Irrigação do Baixo Açu, através 
do canal do Patoxós. A bacia hidráulica da barragem possui uma área de 195 km2 com 

capacidade de armazenamento de 3,5 bilhões de m3 de água. (COSTA; AUGUSTO; 
SANTOS, 2006).  
 
A barragem está na sua capacidade máxima, havendo, recentemente, sangrado devido ao 
acúmulo de água com as chuvas que caíram com grande intensidade, principalmente, nos 
meses de março e abril deste ano (fig. 06). 

 

Figura 02 – Cultivo de banana alagado 
com as chuvas que caíram entre março e 

abril de 2008. 
Fonte: Samuel Junior (2008) 

Figura 04 – Equipamentos de 
Petróleo inundados em Alto dos 

Rodrigues 
Fonte: Samuel Junior (2008) 

Figura 03 – Cultivo de manga alagado 
com as chuvas que caíram entre 

março e abril de 2008. 
Fonte: Samuel Junior (2008) 
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A construção da barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves exigiu ações 
complementares necessárias ao remanejamento das populações atingidas, com o 
enchimento do reservatório, e das infra-estruturas localizadas na área inundável da bacia 
hidráulica. De acordo com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOSC), 
entre as ações desenvolvidas merecem destaque: realocação da sede do município de São 
Rafael com reassentamento de toda a população (730 famílias); construção de um dique de 
proteção à cidade de Jucurutu/RN com reassentamento de parte da população urbana; 
realocação das linhas de transmissão e do sistema viário e reassentamento da população 
rural (1.852 famílias), em sítios convenientemente selecionados, de modo a não paralisar 
as atividades agrícolas, principal fonte de manutenção e subsistência. Foram também 
efetivadas as indenizações das propriedades mineiras localizadas na área do lago. 
 
Em Itajá pode ser observado que apesar de haver uma diversificação de atividades voltadas 
para a agropecuária, para a pesca e para o extrativismo vegetal, o dinamismo econômico é 
baseado principalmente na indústria de cerâmica vermelha. Isso se deve ao fato do 
município dispõe de solo sílico-argiloso, que propiciou a expansão da indústria cerâmica, 
destacando-se como Pólo Ceramista do Rio Grande do Norte. Essa indústria consiste na 
exportação de telhas, tijolos e lajotas que se destinam para as principais cidades do Estado, 
bem como para outras cidades dos estados da Paraíba e Pernambuco. Hoje, o Pólo 
Ceramista de Itajá, segundo a prefeitura do município, é responsável por 55% da 
população ativa desse município – fig. 7. 
 
Contudo, essa atividade tem se mostrado bastante agressora ao meio ambiente e à saúde 
humana. As cerâmicas vêm provocando a devastação da cobertura vegetal nativa e 
degradação dos solos em virtude das constantes retiradas de solo dos leitos dos rios, 
agravando o processo de erosão e poluindo o ar com as impurezas liberadas pelas 
Chaminés. Além disso, o seu processo produtivo tem causado perversas relações de 
trabalho, uma vez que não difere dos demais processos relacionados à produção capitalista.  
 
Os trabalhadores da cerâmica estão sujeitos a doenças provocadas pela poeira e pela 
fumaça expelida, além de receber um baixo salário e conviverem num ambiente totalmente 
degradado por essa atividade. Nesse sentido, para Silva (2007) a territorialidade é bastante 
perversa. Por meio dela, cada indivíduo-trabalhador e a sociedade como um todo se 
fragmenta em função da expropriação do território.  As condições de trabalho são 
insalubres e desumanas e a destruição dos escassos recursos naturais existentes tem 

Figura 5 – Barragem Engº Armando ribeiro 
Gonçalves, ao fundo observa-se a régua de 

medição do volume de água. Itajá/RN 

Figura 6 – Sangria da barragem Eng. 
Armando Ribeiro Gonçalves 

Fonte: Pires (2008)
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conduzido às sociedades locais a conviverem com precárias condições ambientais, 
colocando em risco o presente e o futuro da sua sobrevivência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No intuito de analisar a percepção que a população tinha do lugar, realizou-se entrevistas 
com dois dos moradores do município. Primeiramente, foi entrevistada dona Francisca – 
vendedora de doce próximo à Escola Estadual João Tertulino Lopes. O segundo 
entrevistado foi Eduardo, aluno do ensino médio e integrante do grupo de cultura do 
município. 
 
Quando questionado qual seria a atividade que mais empregava na localidade, ambos 
responderam que é a indústria de cerâmica. Num segundo plano se têm os cargos públicos, 
a agricultura, e a piscicultura.  
 
No que se referem aos problemas ocasionados por essa atividade, dona Francisca 
intimidou-se a responder. Todavia, no geral foram citados os seguintes: poluição do ar 
provocada pela fuligem que sai pelas chaminés das cerâmicas, o desmatamento para 
obtenção da lenha usada nos fornos das cerâmicas, erosão e assoreamento do rio devido à 
retirada da argila da área de inundação. Quanto os problemas relacionados diretamente ao 
homem foram apontados: desemprego, problemas respiratórios, problemas de coluna e 
dores de cabeça. 
 
Ao se interrogar se o governo ou mesmo as empresas de cerâmica tinham alguma 
preocupação em minimizar esses impactos, a comerciante respondeu que não. Já o rapaz 
informou que existem pessoas fazendo o reflorestamento das áreas desmatas.  Ouviu-se de 
outro grupo de entrevista que alguém citou o interesse pela substituição da madeira pelo 
gás natural, embora alegue que os donos das usinas de cerâmica não tenham interesse, pois 
encareceria o processo.  

 
No que diz respeito ao lazer, dona Francisca falou que não se tinha nenhuma opção, 
sempre que surgisse interesse ia para Açu. Já o rapaz citou as apresentações culturais.  
 
Quanto aos apontamentos para melhorar a qualidade de vida. A senhora não soube 
responder. Eduardo citou a instalação de um cinema. 

 
 
 

Figura 7 – A indústria de cerâmica ao fundo, atividade 
responsável por empregar 55% da população ativa de Itajá/RN 
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ASSÚ/RN  
A cidade do Assú está situada no sertão potiguar na microrregião do Vale do Açu. O seu 
principal acesso é por meio da BR 304, distando 210 Km de Natal, capital do estado. 
Apresenta uma altitude de 27m e coordenadas geográficas: Latitude 5º34’36”S, Longitude 
36º 54’50,31” W (fig. 1). A área territorial do município é de 1.292 km². Limita-se com os 
municípios de: Carnaubais e Serra do Mel (ao norte), São Rafael, Espírito Santo do Oeste e 
Jucurutu (ao sul), Ipanguaçú, Alto do Rodrigues, Afonso Bezerra e Itajá (ao leste), 
Upanema, Mossoró e Espírito Santo do Oeste (ao oeste).  
 
Assú entre os municipios estudados, é o  que tem a maior quantidade de habitantes,  com 
cerca de 51.262 (IBGE, 2007),  sendo considerado o município polo da região do Vale. 
Em Assú, apesar da importância da agricultura (fruticultura voltada para a exportação),  a 
pecuária, a pesca, a indústria (cerâmica e a petrolífera, dentre outras) sobressaem-se os 
setores de serviços e de comércio.  
 
O município se destaca por ser a cidade pólo da região estudada.  As atividades 
econômicas do municipio são baseadas na agricultura e na pecuária (9,8%), na indústria 
(32,1%) e no setor de serviços (58,8%)(PREFEITURA DO ASSÚ, 2008). 
 
Segundo a Federação dos Municipios (FEMURN), em Assú o número de empregos 
formais cresceu. Em janeiro deste ano, foram abertas 137 novas vagas, contra 102 vagas 
abertas em janeiro de 2007. No entanto, ao contrário do cenário estadual, o número de 
demissões também cresceu bastante. O setor campeão de demissão foi a agropecuária, com 
mais de 50% dos postos de trabalho fechados, 94 demissões no total. Já o setor campeão de 
admissão foi o comércio, com 74 novos contratados.  
 
Dessa forma, fica evidente que o motor que movimenta a economia da cidade é o setor 
terciário – serviços e comércio.  Assim, apresentando uma infra-estrutura melhor que as 
outras cidades pertencentes ao Vale, o município acaba atraindo a população das cidades 
vizinhas, dinamizando ainda mais suas atividades econômicas.  

 
 

IPANGUAÇÚ/RN  
O município situa-se na microrregião do Vale do Açu. Seu acesso é realizado através da 
BR 304 e RN-118. Apresenta uma altitude de 16 m e coordenadas: latitude 5º 29’ 54” S e 
longitude 36º 51’ 18” W (fig 01). A área do município é de 374,24 km². Limita-se ao norte 
com Afonso Bezerra e Assú, ao sul com Itajá, a leste com Angicos e Afonso Bezerra e a 
oeste com Assú. A sua população está estimada em torno de 13.444 habitantes. 
 
O município de Ipanguaçú, há tempos que vem agregando na sua economia grandes 
investimentos, pela implantação de grandes projetos de irrigação. Há um movimento de 
empresas do ramo de fruticultura de exportação, destacando-se a Del Monte na produção 
de banana e manga (figs.8 e 9).  Além da  fruticultura, a economia é movimentada, em 
menor escala, pela pecuária, pesca, extração vegetal e silvicultura. 
 
Apesar da fruticultura irrigada, ser uma das princiapais fontes empregadicias da região, é 
importante ressaltar, segundo a população local, essa atividade vem trazendo muitos 
prejuízos ao meio ambiente.  
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Nos meiados de 1980, quando tudo começou, segundo relatos da orientadora, foi realizado 
um irracional desmatamento, sem medir as consciência que poderia trazer ao meio 
ambiente. Surgiram a pulverização aérea, contaminação por inseticidas e herbicidas 
impactando as águas dos rios e lagoas,  a flora e a fauna e, principalmente causando 
problemas a saúde da população local. Tudo isso, em prol do desenvolvimento capitalista 
baseado numa economia voltada para exportação, onde a população seria a menos 
benificiada.  
 
De acordo com o IDEMA,  mais de seis mil hectares de matas nativas e três lagoas foram 
literalmente riscadas do mapa e com ela todo o bioma. Tudo isso foi realizado  em nome 
do desenvolvimento, que estava só iniciando.  
Ao verificar-se qual a visão da população em relação a fruticultura irrigada. Todos 
concordaram que essa é a atividade que mais emprega, mas em contra partida é tambem a 
que mais causa problemas ao meio ambiente e a saúde humana. Nas palavras de Elizete, 
moradora a 25 anos na localidade,  

 
A Del Monte está causando sérios problemas a saúde da população com o uso 
de veneno nas plantações de banana... apesar de existir muitas pessoas 
trabalhando na Del Monte, a quantidade de pessoas desempregada na cidade 
ainda é grande e não vejo o prefeito fazendo nada para melhorar a nossa 
situação. 

 
Quando questionado sobre as opções de lazer existente na cidade, a jovem respondeu que 
não existia. Qualquer pessoa que queira se divertir tem que se deslocar para a cidade 
vizinha, Assú. 
 
Para a moradora a prefeitura tem que melhorar a infra-estrutura da cidade, investindo mais 
na educação, saúde e lazer, pois a população encontra-se em estado de abandono. 
 
Retomando o que já foi dito, essa situação pode ser explicada pelo fato das políticas 
governamentais canalizarem todos os seus esforços em prol da consolidação da agricultura 
irrigada, isentando as empresas de maior porte de impostos e criando toda uma infra-
estrutura que der suporte as suas atividades. E ainda por cima, fazendo vista grossa aos 
impactos ambientais causado por essas empresas. E por outro lado, se isentando da 
responsabilidade social, deixando a população à margem do abandono.  
 
Pergunta-se: como se encontra a situação do pequeno agricultor em meio a tudo isso? Não 
é difícil chegar à conclusão seguindo a lógica do capitalismo. Existe uma grande 

Figura 8 – Cultivo de Banana em 
Ipanguaçú/RN 

Figura 9 – Cultivo de manga em 
Ipanguaçú/RN 
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probabilidade de a maioria ter sido engolido pelos grandes, encontrando-se, hoje, submisso 
a esses.  
 
Sem sombra de dúvidas, as grandes corporações geram empregos e 
exportações e, consequentemente, aumentam o Produto Interno Bruto (PIB) 
do país. Mas o pequeno agricultor familiar também desempenha um papel 
importante na sociedade. Para Silva (2002), o pequeno produtor “garante a 
ocupação soberana do espaço nacional; preserva culturas regionais; 
defende o meio-ambiente e pode se tornar um importante abastecedor de 
mercados locais”.  
 
Daí a necessidade do governo estabelecer uma política voltada para o fortalecimento do 
pequeno agricultor, de forma a agregar mecanismos que dêem suporte e valorize a 
agricultura familiar, a partir de ações que possibilitem o aumento da capacidade produtiva 
e a elevação da renda, visando à melhoria da qualidade de vida dos produtores familiares. 
 
Não está se dizendo que o governo não investe no pequeno agricultor, mas que suas ações 
são no mínimo tímidas. Entretanto, destaca-se aqui o Programa Territórios da Cidadania 
que vem dando certo. De acordo com o Portal do Ministerio do Desenvolvimento Agrário, 
esse Programa  reúne 135 ações de desenvolvimento regional e de garantia de direitos 
sociais. Por sua concepção e gerenciamento, ele difere de outros programas sociais por não 
se limitar a enfrentar problemas específicos com ações dirigidas. Ele combina diferentes 
ações para reduzir as desigualdades sociais e promover um desenvolvimento harmonioso e 
sustentável. Logo, nessa lógica aparece a agroecologia como alternativa para 
desenvolvimento sustentavel das regiões agrícolas do pais, incluindo o Território 
Assú/Mossoró, onde Ipanguaçú está inserido. Abaixo encontra-se uma imagem de uma 
familia trabalhando na agricultura com apoio desse programa (fig. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALTO DOS RODRIGUES/RN 
Também localizada na microrregião do Vale do Açu, seu acesso se dá por meio da BR 304 
e RN-118. Apresenta-se numa altitude de 13 m. Suas coordenadas são de: latitude 5º 17’ 
18”S e longitude 36º 45’ 44” W (fig. 1). 

A área territorial do município é de 191,31 km². Limita-se ao norte com Carnaubais e 
Pendências, ao sul com Afonso Bezerra, ao leste com Pendências e Afonso Bezerra e ao 
oeste com Carnaubais e Assú. Sua população segundo o IBGE (2007), é de 11.443 
habitantes. 
 

Figura 10 – Agricultura família, apoiada pelo Programa 
Território da Cidadania Assú – Mossoró (RN). 

Fonte: Portal da Cidadania. 
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Em Alto dos Rodrigues o setor agrícola também tem grande relevância na fruticultura 
irrigada, cuja produção é voltada para a exportação. Entretanto, nos últimos dez anos a 
economia e o setor industrial modificou-se completamente em função do desenvolvimento 
da exploração de petróleo e gás natural (fig. 11). Além disso, está sendo construída no 
município a Usina Termelétrica do Vale do Açu, cujo projeto prevê capacidade nominal de 
340 MW e produção de 610 t/h de vapor. Esse empreendimento é uma sociedade entre a 
Petrobras e o grupo Neoenergia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A atividade industrial do petróleo na região da Bacia do Potiguar induziu 
nas últimas décadas elementos para o desenvolvimento econômico de 
municípios como Alto dos Rodrigues, fazendo com que esses 
embolsassem grandes receitas, embora tenham realizado poucos 
investimentos.  

 
Observa-se que a cidade encontra-se em total abandono, 

deparando-se com a presença de uma elevada desigualdade de renda e nível de 
pobreza. As condições de moradia são precárias para a maioria da 
população. 

 
Se esse município está entre os que recebem royalties, devido à 
exploração de petróleo em suas terras, questiona-se: o que está sendo 
feito com o esse recurso? Por que está acontecendo tamanho descaso 
por parte do governo estadual e municipal? Quem está imediatamente 
sendo beneficiado?  
 
Para Oliveira1 (2008), a introdução da atividade de petróleo favoreceu a mudança do 
perfil sócio-econômico e da qualidade de vida das pessoas que vivem nas cidades em que o 
petróleo é explorado, fomentando para as prefeituras uma receita extraordinária. Esse 
crescimento na última década foi maior do que a do estado ou mesmo da capital. Eles 
saíram de um fosso para uma situação mediana. Mas isso não quer dizer que os problemas 
cessaram  e que não há desigualdades gritantes. Apesar dos municípios e o Governo 
do Estado ter recebido ao longo dos últimos 10 anos, um grande 

                                                 
1 Mario Jesiel de Oliveira, consultor da Base de Pesquisa de Royalties de Petróleo da Universidade Cândido 
Mendes no Rio de Janeiro (UCAM/RJ), e professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade 
Potiguar (UNP). 

Figura 11 – Exploração do Petróleo em Alto dos Rodrigues/RN 
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volume de rendas petrolíferas, realizaram pequenos gastos em 
investimento.  
 
Em 2006, a receita total de royalties para os municípios ultrapassou R$ 113 milhões. 
Porém, apenas 52,4% destes recursos foram destinados a investimentos. Em municípios 
como Alto do Rodrigues, Areia Branca, Carnaubais, Felipe Guerra, Macau e Porto do 
Mangue, a porcentagem ficou abaixo dos 50%. Já Mossoró, por exemplo, foi o 
único que utilizou quase 100% dos recursos dos royalties no 
investimento. Somente nessa década, o Governo do Estado e Municípios 
petrolíferos receberam mais de R$ 2 bilhões em receitas de royalties de 
petróleo. Por outro lado, é pouco perceptível a aplicação desses 
recursos nas cidades e áreas rurais do município (OLIVEIRA, 2008). 
 
As informações até aqui relatadas assemelham-se com as do estudante universitário 
Rodolfo, 19 anos. Esse rapaz mora no município desde que nasceu e freqüenta o curso de 
Licenciatura em Química em Macau/RN. Em entrevista o jovem declarou: 

 
“Entre as atividades que mais emprega aqui, destacam-se as relacionadas ao 
petróleo – como a principal, e a fruticultura em menor escala”. 
Dessas duas atividades, a que mais impacta o meio ambiente e a saúde da 
população, em minha opinião, é a empresa das bananas, a Del Monte que joga os 
seus agrotóxicos afetando diretamente o solo e o rio. Se eu não me engano, 
quando essa empresa veio aqui pra região foi feita uma pesquisa. Houve uma 
audiência pública perguntando se a população queria ou não a vinda dessa 
empresa aqui pra cidade. E nessa audiência a população disse que queria, pois 
iria gerar empregos. Só que não viram as conseqüências que viriam por ai, por 
exemplo, a poluição do rio Açu... Até hoje nada feito para punir os responsáveis. 
Vocês me perguntam que tipo de investimento o governo faz para promover o 
desenvolvimento econômico aqui da cidade? Sinceramente, acho que nenhum, 
pois não existe um meio de qualificação. Se as pessoas quiserem fazer algum 
curso tem que se deslocar para outra cidade. Aqui existem mais de 30 empresas 
instaladas e, a maioria das pessoas que trabalham nelas não é daqui. Já teve 
casos de terem que trazer pessoas de São Paulo para a função de secretariado, 
pois aqui no município não tinha gente qualificada para tal cargo. Não entendo 
como uma cidade que é considerada riquíssima em petróleo com o recebimento 
dos royalties e não se ver investimento em educação, em cursos 
profissionalizantes, em saúde, em infra-estrutura... aqui não se vê exatamente 
nada disso. 
Para tentar solucionar esse problema, pelo menos por parte da prefeitura a gente 
vê poucas ações, as campanhas são raríssimas. Existe uma enorme falta de 
vontade do prefeito de ir atrás de ações e fazer investimentos. É tanto que dizem 
que o prefeito daqui nunca chegou para tomar um café com gerente da Petrobrás. 
Uma cidade que nem Mossoró não cresceu sozinha, foi através de investimentos 
da Petrobrás junto com a prefeitura. Alto dos Rodrigues, uma cidade que recebe 
muitos royalties se tivesse investimento da Petrobras junto com a prefeitura com 
certeza ela cresceria. É um desinteresse geral. 
A nossa cidade é repleta de problemas. Os jovens utilizam muitas drogas. O 
desemprego é grande, muitos pais de família não trabalham porque não tem 
qualificação. Quanto à educação, não tem professores na escola, elas não 
funcionam como deveriam. Já o posto de saúde, quando você precisa, muitas 
vezes não consegue, pois não tem médico. Falta até medicação. Não se tem uma 
injeção pra aplicar no paciente. Dizem que é 24 horas, mas o que adianta se não 
existe um médico para te atender. Você chega lá, e que vê é o pessoal sentado, 
conversando, fumando... 
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A única opção de lazer que dispomos é o rio. Lá existem barracas. Fizeram até 
uma praça de alimentação, embora totalmente mal feita. Os quiosques 
apresentam-se um em cima do outro, não têm uma estrutura adequada. 
Para melhorar a qualidade de vida da população, eu sugeria: mais lazer, 
principalmente para os jovens, eventos culturais nas praças, instalação de 
cinemas, cursos de qualificações - os jovens ficariam com a cabeça mais 
concentrada naquilo, reativação do curso de teatro e a construção de uma casa 
da cultura que até hoje não saiu do papel”. 

 
Já em entrevista ao Jornal Mossoroense em maio de 2007, Abelardo Rodrigues Filho, prefeito de Alto dos 
Rodrigues, declarou o seguinte: “não adianta o poder público investir se a população não mantém o que é 
construído na cidade” 2.  
Essa declaração poderia até ser uma resposta do governo local para os apontamentos 
realizados por Oliveira (2008) e pelo estudante Rodolfo. Estes afirmam que a prefeitura faz 
pouco, ou nenhum investimento no município. Aquele diz que não adianta fazer 
investimento se a população não mantém o que é construído. 
  
Tudo bem! Tentando seguir esse raciocínio - Se os recursos da administração pública local 
somada aos royalties podem não ser convertidos em investimentos para o desenvolvimento 
econômico e social do município devido a negligência da população, insisti-se aqui em 
descobrir onde e como está sendo aplicado o dinheiro que jorra do pólo industrial da 
Petrobras. Pelos menos deu para constatar que a Câmara de Vereadores da cidade 
apresenta-se com uma grande imponência, representada pela sua fachada decorada com 
granito (fig. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
GUAMARÉ/RN 
O acesso ao município é realizado por meio da RN-118 em seguida se pega a "Estrada do 
Óleo", assim conhecida a rodovia de 63 km, que liga Guamaré a Alto do Rodrigues, 
cruzando a BR-406, e posteriormente acessando a RN-401.(fig. 1). O município encontra-
se numa altitude de 3 m e coordenadas geográficas: latitude 5º 06’ 27” S  e longitude: 36º 
19’ 13” W. Sua área é de 259,18 km². Limita-se ao norte com Oceano Atlântico, ao sul 
com Pedro Avelino, a leste com Galinhos e oeste com Macau. A sua população está 
estimada de acordo com o IBGE (2007) em 11.737 habitantes.  

 

                                                 
2 Declaração realizada a respeito dos investimentos realizados no setor de esportes com a 
construção de quadras em áreas urbanas e rurais.  

Figura 12 – A imponência da Câmara de Vereadores do 
município de Alto dos Rodrigues. 
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Na região estuarina de Guamaré, além de existência da atividade pesqueira tradicional e da 
coleta de caranguejos na zona de manguezal, coexistem atividade bastante intensa de 
coleta de sal, em salinas situadas nas margens do estuário, e de cultivos de camarões (fig. 
14), em viveiros também situados nas margens da zona estuarina. Entretanto, a exploração 
de petróleo é a principal fonte de emprego e renda para os moradores.  
 
Todavia, os recursos gerados pela exploração petrolífera, assim como em Alto dos 
Rodrigues, em nada têm melhorado a qualidade de vida da população que continua pobre.  
 
Segundo Moura (2007), no município quase 40% dos adultos não sabe ler e escrever. E, 
embora muitos desconheçam o significado da palavra royalties, ninguém duvida de que 
petróleo traz riqueza e, conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida.  
Nas palavras de Sena (2007, p. 01), 

 
os milhões gerados ao município pela exploração petrolífera, de fato, 
melhoraram pouco a qualidade de vida da população. O Índice do 
Desenvolvimento Humano (IDH) de Guamaré é o 53º entre 166 cidades do 
Estado. Os pobres (fatia cuja renda familiar per capta é inferior a R$ 75,50) 
são 62% da população, e apenas 0,67% dos domicílios tem saneamento básico. 
 

Em relação à percepção que os moradores têm do lugar, mesmo não sendo possível 
entrevistar a população local, resgata-se aqui, a entrevista publicada no Jornal Tribuna do 
Norte em outubro do ano passado, realizada por Sena (2007) com a dona-de-casa Giselda 
Lucas de Souza, 39 anos. 
  
Ela e mais cinco filhos pequenos moram numa casa de tábua e chão batido. Nem todo dia a 
família tem o que comer. A dona-de-casa dispõe de apenas uma cama de solteiro para três; 
e uma rede onde dormem outros dois. Todo o dinheiro que entra em sua casa por mês é R$ 
112,00 do Bolsa Família. Mas no município a riqueza não para de jorrar do pólo industrial 
da Petrobras. “A riqueza é do prefeito, aqui a gente não tem nada”, enfatiza Giselda. 
 
Ainda de acordo com Sena (op cit.), Giselda e outros moradores pobres de Guamaré 
recebem sacolão da Prefeitura. A cesta básica vem sendo distribuída mensalmente devido à 
situação de instabilidade do município. A moradora disse: “Foi o que salvou, porque não 
tinha nada. Ontem só não passamos o dia de fome porque eu sou mãe de correr atrás”. 
 
Como se pode analisar, as desigualdades nos municípios petrolíferos ainda são bastante 
gritantes. Apesar de tanta riqueza advinda do petróleo, a maioria dos moradores vive em 
péssimas condições.  Por um lado, a população implora por assistência. Por outro, o Estado 
se omite. E assim segue o Brasil. 
 
É importante ressaltar que outras atividades como a carcinicultura e salinas também 
movimentam a economia de Guamaré e assim como o petróleo, têm uma presença bem 
marcante na localidade.  
 
Apesar da criação de camarão no município ter aproveitado as áreas de antigas salinas, é 
importante ressaltar que essa atividade tem se mostrado bastante agressora do meio 
ambiente. Ela destrói o manguezal, afetando a fauna e a flora da localidade, contamina o 
estuário com as rações dadas ao camarão, traz um aspecto visual desagradável, em fim, a 
carcinicultura tem se mostrado uma grande atividade predadora do meio ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES 
 Um dos objetivos do projeto do Baixo Açu era de usar as margens da barragem para o 
desenvolvimento da agricultura familiar e também para o projeto de piscicultura, mas o 
que foi observado é que apesar da construção da barragem ter sido uma obra do Estado 
onde os custos foram rateados com toda a sociedade, no final das contas, foi beneficiado 
aquele que tinha capital para investir e podia provar que era possível torna seus lotes 
produtivos. Enquanto isso, os pequenos agricultores foram remanejados para áreas onde as 
condições de agricultura não eram favoráveis, e ainda por cima, o governo não lhes 
ofereceu nenhum suporte técnico. Dessa forma, muitos não conseguiram se estabelecer e 
acabaram vendendo suas terras, aumentando a concentração latifundiária, já existente na 
área. 

 
Embora, as evidencias mostrem que as ações do governo não priorizaram o social, a 
Microrregião do Vale do Açu aparece com uma das áreas de maior dinamismo no campo 
da agricultura, especificamente da produção de frutas tropicais irrigadas, se consolidando 
como uma zona de intensa modernização tecnológica. Contudo, constata-se que esse 
dinamismo não se refletiu nas condições de moradia e da qualidade de vida da maioria da 
população, que em sua essência são subumanas. 
 
Quanto aos municípios pertencentes às áreas petrolíferas, viu-se que apesar de tantas 
riquezas advindas dos royalties, são mínimos os investimentos no social. 
 
Em relação à geração de empregos, constatou-se que o aumento no número de empregos 
ofertados pelas empresas da região, no período em análise, não é suficiente. O que se pode 
ver é uma apropriação do trabalhador, reproduzindo-se numa crescente concentração de 
capital nas empresas privadas. 
 
Para reverter essa situação é importante que as autoridades governamentais canalizem 
recursos que possam ser investidos no desenvolvimento social Da região, investindo na 
introdução de tecnologias voltadas para a agricultura familiar e na geração de empregos 
dignos e garanta a segurança alimentar da população rural e urbana. 
 
Quanto aos problemas ambientais provocados pelas diversas atividades na área do Baixo 
Açu, são diversos. Vão desde o assoreamento do rio Açu, desmatamento agravando o 
problema da desertificação, poluição do ar, contaminação dos recursos hídricos por 
venenos e adubos químicos, esgotamento do solo, desmatamento do mangue para a 
exploração da carcinicultura e de salinas, entre outros impactos. 
 
O que se pode concluir de toda essa situação é que o governo Estadual e Local faz vista 
grossa para todos esses problemas. A legislação ambiental brasileira existe. Ela traça 
planos de como pode ser tratado o meio ambiente de forma equilibrada e sustentável, 
prevendo punições a toda atividade que não atenda um padrão de sustentabilidade. Resta, 
portanto, à sociedade organizada e suas instituições exigir o cumprimento da legislação no 
trato das questões ambientais. 
 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

373 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. COSTA, Luzimar Pereira da; AUGUSTO, Celeide de Oliveira; SANTOS, Nadja 

Narjara Barboza dos. Relatório de campo: disciplina de geologia geral. Natal: 
CEFET/RN/GEFOR, 2006.  

2. DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOSC). 
Açude Açu: Barragem Engº. Armando Ribeiro Gonçalves. Disponível em: 
<http://www.dnocs.go 
v.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem%20do%20Rio%20Grande%20do%20Nort
e/acu.htm>. Acesso em: 21 jul. 2008. 

3. EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE 
(EMPARN). Chuvas acumuladas nos municípios do RN durante o ano de 2008. 
Disponível em: <http://www.emparn.rn.gov.br/links/meteorologia/acumulado_chuvas 
/acu mulado_chuvas.html>. Acesso em: 25 jul. 2008. 

4. ERTHAL, Rui. Os complexos agroindustriais no Brasil: seu papel na economia e na 
organização do espaço. Revista Geopaisagem, Latindex/Durci/Capes, v. 5, n. 9, 2006. 
Disponível em: <http://www.feth.ggf.br/Complexos.htm>. Acesso em: 14 jul. 2008. 

5. FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FEMURN). Rio Grande do Norte contratou 
menos em janeiro deste ano. Natal, notícias, 20 fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.femurn.org.br/fe murn/constitucional/noticia.asp?iId=82306>. Acesso 
em: 25 jul. 2008. 

6. GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Mapa: rodoviário do 
estado do Rio Grande do Norte. Disponível em: < http://www.transportes.gov.br/bit 
/mapas/mapas-print/esta dos /RN.htm>. Acesso em: 21 jul. 2008. 

7. INSTITUTO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (IDEMA). Perfil dos Municípios 
do Rio Grande do Norte. Disponível em: < http://www.rn.gov.br/secretarias/idema/ 
perfil_municipio .asp>. Acesso em: 21 jul. 2008. 

8. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE,2007). 
Cidades.  <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>. Acesso em: 21 jul. 2008. 

9. JORNAL MOSSOROENSE. Alto do Rodrigues possui um dos maiores complexos 
poliesportivos do Vale do Assú. Net, Mossoró/RN, maio. 2007. Disponível em: 
<http://ww w2.uol.com.br/omossoroense/180507/conteudo/regional8.htm>. Acesso em 
29 jul. 2008. 

10. MOURA, Getúlio. Mercado aberto traz oportunidade. Tribuna do Norte. Net, Natal, 
set, 2007. Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia.php?id=51754>. 
Acesso em: 31 jul. 2008. 

11. META TREINAMENTO PROFISSIONAL E COMÉRCIO LTDA.Síntese da 
história, geografia e política do município do Itajá/rn. Itajá/RN, 2008. Disponível 
em: <http:// metatreinamento.com .br/concurso/sintese.pdf>. Acesso em: 21 jul. 2008. 

12. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). Programa 
Territórios da Cidadania.  Disponível em: < http://www.mda.gov.br/portal/ >. 
Acesso em 03 jul. 2008. 

13. OLIVEIRA, Mario Jesiel de. Royalties promovem melhoria social no RN. Tribuna do 
Norte, Natal, 24 jul. 2008. Caderno motores do RN, p.01.  



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

374 
 

14. PIRES, Robson. Barragem de Açu sagrando. 2008. fot.: color.; 15x17cm. Disponível 
em: <www.robsonpiresxerife.com/blog/?p=5252>. Acesso em: 25 jul. 2008. 

15. PONTUSCHKA, Níbia Nacib;PAGANELL, Tomoko Iyda;CACETE, Nuria 
Hanglei.Para ensinar e aprender Geografia. São Paulo: Cortez, 2007. 

16. PONTUSCHKA, Níbia Nacib.  Estudo do Meio e Ação Pedagógica. In: AGB Nacional 
(Org.). A geografia e a amazônia no conxteto latino americano: diálogos, práticas e 
percursos. Rio Branco/AC: AGB Nacional, 2006, v. 1, p. 1-14. 

17. PORTAL DA CIDADANIA. Programa Territórios da cidadania: agricultura 
familiar. Disponível em: <http://comunidades.mda.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/ 
aumossorrn/xowiki/informacao>. Acesso em: 25 jul. 2008. 

18. PREFEITURA DO ASSÚ. Informações socioeconômicas. <http://www.prefeiturado 
assu.com. br/index.php?ID_PG=secretarias>. Acesso em: 21 jul. 2008. 

19. SAMUEL JUNIOR. Fotos do período de chuva (março e abril de 2008) na região do 
Vale do Açu. Disponível em: <http://samuelnariojunior.zip.net/arch2008-04-01_2008-
04-30.html>. Acesso em: 21 jul. 2008. 

20. SENA, Rodrigo. Para onde está indo tanto dinheiro dos royalties?. Tribuna do Norte. 
Net, Natal, 21 out. 2007. Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia.php? 
id=56213>. Acesso em: 31 jul. 2008. 

21. SILVA, José Graziano da. A agricultura contra a fome. São Paulo: Gazeta 
Mercantil, 21 nov. 2002.  Disponível em: < 
http://www.gazetamercantil.com.br/ >. Acesso em: 25 jul. 2008. 

22. SILVA, Valdenildo Pedro da. Impactos ambientais da expansão da cerâmica 
vermelha em Carnaúba dos Dantas – RN. Net, Natal, Holos , v. 3, p. 96-112, 2007. 
Disponível em: <http://www.cefetrn.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/133/ 
121>. Acesso em: 23 jul. 2008. 

23. SILVA, Valdenildo Pedro da; SILVA, Nubelia Moreira da. Plano do estudo do meio e 
da geografia e da gestão do espaço rural/agrícola.  Natal/ CEFETRN/DAFOP, 2008. 

 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
 

A ESCOLA INCLUSIVA EM UM MUNDO GLOBALIZADO 
 

 
Clara Rafaela de Oliveira Santos e Silva 

Graduanda do Curso de Licenciatura Plena em Geografia oferecido pelo Centro federal de 
Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. E-mail: clararafaelari@hotmail.com  

Silone Pegado Gomes 
Graduanda do Curso de Licenciatura Plena em Geografia oferecido pelo Centro federal de 
Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. E-mail: siloninha_moral@hotmail.com 

 
 
 
RESUMO 
Este artigo aborda a escola inclusiva como um instrumento arrefecedor das desigualdades sociais 
no âmbito da globalização. Esta, intensificadora de inúmeras desigualdades desrespeitando os 
direitos da cidadania das populações. Aquela, como um veículo moderador e crítico na formação 
integral dos seus atores, acredita naquilo que potencializa o cidadão. Por isso desenvolve 
conjuntamente, um trabalho satisfatório para dar-lhe autonomia, na tentativa de amenizar a 
ampla desigualdade no seu mundo. Foi feita uma análise de abordagem do formato das 
desigualdades sociais, através de referências teóricas como apoio da produção desse artigo. 
Chegou-se à conclusão que a escola inclusiva precisa se fortalecer em seus objetivos de ensinar a 
fim de possibilitar a seus interessados um universo amplo para atuar. E espera-se que a relação 
com esse universo venha proporcionar-lhe crescimento intelectual e bem estar social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola Inclusiva. Desigualdades sociais. Globalização. Diversidades. 
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A ESCOLA INCLUSIVA EM UM MUNDO GLOBALIZADO 

 
 
INTRODUÇÃO 
Como bem sabemos “A Globalização”, amparada no sistema capitalista vigente e no 
neoliberalismo, é um processo extremante excludente que tem favorecido gradativamente o 
aumento da miséria em todo o mundo, o que tem sido alvo de preocupação de diversos 
estudiosos.  No entanto, é em meio à esses desafios que surge a proposta mais adequada de uma 
“escola inclusiva” que chegue a toda sociedade sem restrições  e que seja de qualidade, refreando 
assim as graves conseqüências desse processo de globalização. 

Tal escola é um direito de todos mediante a Lei de Diretrizes e Bases. Essa escola, independente 
de qualquer situação, deveria está preparada e capacitada para atender às mais variadas 
necessidades do cidadão, não se restringindo apenas às necessidades das pessoas com 
deficiências físicas, mas englobando a todos os cidadãos, quer seja por ser negro ou pobre, quer 
seja por qualquer outro motivo que dificulte o acesso destes a escola. 

Contudo, pretende-se mostrar que apesar da globalização ser um processo excludente que atua 
nas diversas áreas da vida social, inclusive no âmbito da educação, há ainda possibilidade de se 
desenvolver propostas de projetos que contemplem a inclusão social e que abranja todas as 
diversidades. 

Para tratar desse tipo de escola, fez-se referência a alguns teóricos, como: Andrade, Aranha, 
Burbulles e Torres, Carlos, Cavalcante, Corrêa, Cortella, Sene, Moura e Sader. 

 

 
A GLOBALIZAÇÃO E O AUMENTO DA EXCLUSÃO SOCIAL 
A globalização, como fase atual do capitalismo, vem permitindo um processo de integração 
econômica sob a égide do neoliberalismo. No mundo inteiro, a globalização é caracterizada pelo 
predomínio dos interesses financeiros, pela desregulamentação dos mercados, pelas privatizações 
das empresas estatais e pelo abandono do estado de bem-estar social. 

Entende-se que, dessa forma, a globalização é acusada pela intensificação da exclusão social 
(com o aumento do número de pobres e de desempregados) e de provocar crises econômicas 
sucessivas que arruínam milhares de poupadores e de pequenos empreendimentos. Isso porque, 
na tentativa de superar inúmeras crises do capital, é que a economia mundial capitalista tem 
passado por diversificados meios de produção, provocando, assim, alteração nas suas relações de 
trabalho, investimentos transacionais, aumento no fluxo de comunicação e informação 
(BURBULES e TORRES, 2004). 

É nesse contexto social, financeiro, econômico, altamente excludente e de inúmeras 
contradições, que surge a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (NEE) 
organizada pela UNESCO em Salamanca, em junho de 1994. Tal Conferência consagrou um 
conjunto de conceitos como “inclusão” e “escola inclusiva” que passaram a fazer parte da gíria 
entre os profissionais ligados à educação (CAVALCANTE, 2006). 

Para muitos, a Declaração de Salamanca representa a consagração de uma educação que atende 
às diferenças individuais, pois ninguém é excluído estando na mesma escola. Para outros, trata-
se de um novo discurso educacional adequado a uma nova economia que integra ricos e pobres, 
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trabalhadores e desempregados, normais e anormais num mesmo sistema de exploração, 
mantendo todas desigualdades sociais abissais. Tudo pode ser estabilizado e gerar mais valia.  

O tema não é novo. Durante séculos o debate sobre exclusão/integração esteve centrado sobre a 
questão da natureza humana. A primeira fronteira entre os homens está na concepção que cada 
um vai criando sobre a natureza humana. A melhor prova disso é a falta de unanimidade que 
existe quando são colocadas questões, tais como: o que é o homem? Todos os homens são 
iguais? Ou uns são mais iguais que outros? A natureza de um branco é igual à de um negro? 
Todas as definições pressupõem sempre uma relação integração/exclusão. A única coisa seria 
evitar todas as definições sobre o homem. Mais isso é impossível.  

 

 

A ESCOLA EXCLUDENTE 
A escola, até o final do século XVIII, não permitia, no seu âmbito, todos os que estavam 
excluídos da ordem social. Somente através da Igreja ou na obra de povoamento das colônias 
pelo Estado, os órfãos e as crianças mereciam alguns cuidados. No ensino como na sociedade, as 
diferenças genéticas, reais e imaginárias entre os homens continuavam ser um fator de exclusão 
social sobre a qual se alicerçavam todas as formas de desigualdade. Não é de admirar a raridade 
dessas iniciativas de apoio aos deficientes. 
Só a partir da metade do século XVIII, com a concepção da idéia do universo em evolução, até 
então considerado estático, vislumbra-se o homem como produto dessa evolução. Passou-se a 
considerar também que as convenções sociais e a educação diferenciavam o homem.  

Na Revolução Americana e depois na Revolução Francesa, proclama-se a igualdade de direitos 
de todos os homens (1776 e 1789, respectivamente). A partir daí, esse ideal transforma-se numa 
referência fundamental que orienta inúmeros movimentos políticos e educativos em todo mundo. 

Basaglia apud Fontes (2006), afirma que esta ambígua igualdade formal, que num primeiro 
momento interessa á ascensão da burguesia, torna-se perigosa. A comunidade científica procura 
então “separar as faixas de indivíduos que se revelam um pouco menos iguais, e a confirmar a 
sua diversidade para os poder excluir dum jogo em que não há lugar para eles. 

As transformações são importantes e necessárias, afinal tudo está em constante evolução. O 
problema é que, junto a essas transformações, acabou-se por esquecer certos valores 
indispensáveis à vida dos cidadãos. Muita coisa evoluiu, porém o básico foi esquecido. Direitos, 
como obter uma vida digna e de qualidade em todos os seus aspectos, tudo isso ficou em 
segundo plano. As desigualdades e injustiças sociais cresceram assustadoramente.  

Criou-se o jargão: “Tudo começa na escola”. Isso não deixa de ser verdade, mas a família é a 
base de tudo e a escola é espaço mais apropriado para se obter a aquisição do conhecimento, 
consciência crítica, de se desenvolver a percepção mnemônica, raciocínio lógico, o desejo de 
mudança, enfim, a construção do desejo cidadão. Os principais objetivos da escola são esses. 
Como se pode, então admitir a existência de escolas excludentes?  

No Brasil, o FUNDEB – um novo fundo de financiamento que alcança toda a educação básica e 
que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio em todas as suas 
modalidades – promove, através de sua legislação, o estudo gratuito a todos os cidadãos nessa 
faixa de escolarização, mas o que ocorre muitas vezes é que os cidadãos não sabem disso, de que 
têm o direito ao acesso a essa escola. Então, aos pais e à escola cabe a responsabilidade de ir à 
busca desses interesses.  

377 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

Aranha (2004) afirma que, quando a família dispõe de meios efetivos de participação ativa e 
regular na vida da escola, gradativamente constrói a consciência de que a escola é um bem 
público que também é seu.  

“Todo mundo é igual diante da lei”. Essa afirmação representa o desejo de que o Brasil seja 
assim? Sabe-se que a realidade do país é totalmente outra, é contraditória com essa igualdade 
afirmada na lei. O Brasil é o país mais injusto do mundo, não porque seja o mais pobre, mais 
pela polarização entre riqueza e miséria que a maior de todos os países (SADER, 2006).  

Segundo Cortella (2006) vários fatores explicam a miséria existente no Brasil. O primeiro, seria 
própria história colonial brasileira, na qual o Brasil transformou-se basicamente em uma empresa 
de exploração de matéria prima e mão-de-obra. O sistema de ensino público só ocorreu com a 
revolução burguesa na década de 30. E, apesar do país ter completado 506, o sistema 
educacional é novo e tem um pouco mais que 70 anos. Em segundo lugar, Cortella ainda ressalta 
que o Brasil, nos anos 40, passou por um processo violento de urbanização. Nesse período houve 
uma intensa migração populacional do meio rural para as áreas urbanas. Hoje mais da metade da 
população brasileira vive em 10 metrópoles, o que acasionou uma explosão de demanda por 
serviços de educação, saúde e saneamento, onde se encontram as áreas mais prejudicadas dentro 
da estrutura social brasileira. Houve um grande crescimento populacional nas áreas urbanas e os 
investimentos não foram capazes de acompanhá-lo. Uma das razões disso ter acontecido foi a 
ditadura, que ocorreu na metade desses anos 40, não ter priorizado a educação.  

O Brasil é o exemplo mais típico de uma sociedade escravista em que a riqueza acumulada ao 
longo dos séculos foi produzida pelos negros trazidos da África para enriquecer as potências 
colonizadoras que hoje são considerados países centrais.  

Quando terminou a escravidão, os negros “livres” ficaram reduzidos à condição de pobres e 
miseráveis, sem acesso às terras em que haviam trabalhado durante centenas de anos.  

Sabe-se que os países da América Latina vivem uma crise denominada crise do modelo de 
industrialização. Essa crise é demarcada pelo processo global de reforma do Estado. Sua 
finalidade é instalar um mercado mundial com finalidade de obter recursos.  

Os organismos internacionais determinam as diretrizes políticas e ações educacionais brasileiras 
em sua grande maioria.  As políticas neoliberais de educação são ditadas pelo Banco Mundial 
(Bird) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). No caso da América Latina, têm-se os 
documentos da CEPAL/UNESCO (1992) e ORLAC/UNESCO (1990), dentre outros, que 
definem como o conjunto das nações deve se ajustar à globalização e ao neoliberalismo 
(CORRÊIA, 2000, p.46). 

A globalização e o neoliberalismo respondem pelas profundas transformações nas relações 
sociais, políticas, culturais e principalmente econômicas. Dessa forma, a ideologia desses dois 
processos transformou a visão de mundo, o pensar, o agir ou não agir. Isso traz sérios problemas 
para a dialética do ser humano e sua formação de consciência crítica. O Banco Mundial (Bird) 
tem sua atuação abrangente e sistêmica na educação brasileira, e essa relação entre Banco e 
Governo no processo de privatização afeta a educação.  

Percebe-se que os países soberanos acumulam mais capital, enquanto os endividados pagam cada 
vez mais juros e ficam mais submissos às políticas internacionais do mercado.  

Na atual conjuntura política, social, cultural e econômica, poucos chegam ao ensino superior. 
Apenas resta a uma minoria analisar sobre a complexidade em que se vive e, no espaço escolar, 
mostrar a realidade que fere e massacra toda a sociedade de maneira sutil, mas perspicaz. 

378 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

O discurso político é muito bonito em época de eleições. Muitos deles afirmam que a saída para 
as mazelas sociais está na educação e se mantêm como defensores da igualdade social para 
todos. Falam sobre o futuro do país e desenham-se planos maravilhosos como forma de uma 
nova ordem e da construção de uma sociedade justa. Porém, não se definem políticas públicas 
que delineiem um possível início das diminuições dos inúmeros problemas que permeiam o 
âmbito educacional.   

Sabe-se que, para se construir o futuro desejado, é necessário começar com um presente 
promissor em que as expectativas estejam próximas à realidade do cidadão ultrajado pelas 
injustiças sociais e espera-se que os discursos de época de campanha sejam compatíveis com as 
suas necessidades.  

No atual contexto social, qual deverá ser o papel da escola inclusiva? Entende-se que será aquele 
que perpasse a inclusão de deficientes quer sejam auditivos, visuais, cadeirantes, mentais, etc.  

A inclusão no âmbito escolar começa, na verdade, quando a sociedade como um todo busca de 
maneira crítica e conscientemente atender às necessidades dos seus atores sociais. E é necessário 
que, no espaço escolar, cada integrante dialogue de forma coerente, permitindo o equilíbrio dos 
diversos interesses interpessoais.   

 

 
PERSPECTIVA DA ESCOLA INCLUSIVA NO ÂMBITO DA GLOBALIZAÇÃO  
A escola inclusiva é um desafio para a educação, para a sociedade e para o governo brasileiro 
que, há mais de dez anos aproximadamente, procura instalar projetos e programas a fim de 
amenizar as desigualdades sociais ocorridas no país. Esse tipo de escola propõe reformas de 
concepções e atos permitindo que ela participe melhor da democracia e da justiça do país, 
convivendo com a diversidade das pessoas.  

A escola inclusiva permite que qualquer criança, jovem ou adulto, independente de sua classe 
social, compartilhe de uma mesma educação percebendo que cada pessoa tem um ritmo de 
aprendizagem diferente, sendo essa deficiente física ou não. Ela também aniquila a idéia de que 
possa haver uma educação restrita à sociedade elitista.  

De acordo com a Declaração de Salamanca – documento de 1994 que aborda a educação 
inclusiva –, o perfil dessa escola é mencionado. Segundo o documento, tal escola deve ser capaz 
de ir mais além e também incluir crianças, jovens e adultos que tenham dificuldades temporárias 
ou permanentes, que trabalhem, que sejam exploradas sexualmente, que sejam repetentes de ano, 
que sofram violação física ou emocional, que possuam residência em local distante da escola, 
que sejam desnutridos, que vivam em condições de pobreza, que sejam vítimas de guerra ou de 
conflitos armados, que sejam superdotados, dentre outros casos. Também podem ser incluídas 
pessoas que estão fora da escola por outros motivos, como, por exemplo, pessoas que estão em 
atendimento médico ou mesmo aquelas que são excluídas socialmente em decorrência da cor, 
peso, altura, religião, modo de vestir, falar ou pensar. Enfim, entende-se que a Declaração de 
Salamanca contribui para que o estudante tenha, entre seus direitos, o de aprender 
(CAVALCANTE, 2006). 

Sabe-se que ter uma escola inclusiva no Brasil não é tarefa fácil. É necessário vontade para que 
isso aconteça. Não pode haver nenhum tipo de descriminação ou preconceito. Precisa-se ter 
vontade, querer, acreditar que pode dar certo e – o mais importante – ter consciência de que 
alguma coisa já está sendo feita. Existe grande distância entre o real e o ideal, mas é ter coragem 
para reconhecer que se errou e seguir em frente. Pois, segundo Paulo Freire, “todos nós sabemos 

379 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre”. Todos possuem 
limitações, ninguém é perfeito.  

A escola inclusiva pode ser classificada como aquela que garanta ensino de qualidade e que 
reconheça e respeite a diversidade atendendo a cada um de acordo com suas necessidades. Dessa 
forma, uma escola só poderá ser considerada inclusiva quando ela estiver adaptada às 
necessidades dos indivíduos que a compõem, independentes de sua raça, sexo, idade, deficiência 
e condição social (ARANHA, 2004).   

Entende-se, assim, que não adianta se colocar simplesmente o cidadão dentro de uma sala de 
aula e pensar que isso seja inclusão, deixando-o segregado e excluso.  

Apesar de saber que a escola inclusiva não se encontra dentro da lógica da globalização, deve-se, 
enquanto cidadão interessado por uma sociedade mais justa, encontrar dentro da restrita 
democracia uma maneira que permita a evolução de um sentimento prático e humanitário que 
promova ainda mais o avanço para a conquista do exercício da cidadania na sociedade brasileira.  

Não se pode parar a marcha que permite mover alguns entraves para que se possa vislumbrar as 
novas perspectivas de um mundo mais igual e menos excludente. Essa é uma tarefa que requer 
mais esforços, pois nenhuma conquista, mesmo que pequena, se dá por acaso. A luta pelos ideais 
para se alcançar um bem-estar social que culmine com a felicidade do cidadão traz resposta aos 
seus anseios e claramente deve traduzir uma conquista segura que promova paulatinamente uma 
revolução na sua qualidade de vida social.  

 

 

CONCLUSÃO 
A escola inclusiva deve esboçar no seu interior, a vívida proposta de elucidar as dificuldades 
sociais que permeiam a sociedade capitalista em geral, que, na busca de um aperfeiçoamento 
pelas suas contradições, extrapola cada vez mais, aumentando a distância dos  direitos 
constituídos ao cidadão e não se furtar à luta de seu cumprimento. Deve-se elevar a tentativa de 
proporcionar o conhecimento crítico necessário para ser utilizado pelos seus atores, independente 
de classe social, raça, cor, religião, idade, etc. Não que seja responsável para erradicar a exclusão 
social sofrida por esses indivíduos, já que a origem desses males é oriunda pela relação do 
capital com o trabalho, mas deve ser instrumento importante para produzir uma discussão ampla 
dos inúmeros problemas sociais e estabelecer, acima de tudo, a ótica de combate a segregação 
social, sem aceitar  passivamente os conceitos do mundo globalizante, produtor das relações 
neoliberais. Por isso não deve se permitir como reprodutora de um modelo econômico que foge 
aos seus interesses. Pois, Enquanto instituição, não lhe compete que cumpra determinadas 
exigências.   
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RESUMO  
Essa pesquisa analisa como vem ocorrendo a utilização dos computadores nas escolas públicas de Mossoró, verificando se 
essa utilização favorece a inclusão digital dos alunos, se promove mudanças nas atividades das escolas, dos professores e 
dos alunos. Procura ainda, conhecer a situação em que os computadores se encontram (conservação, manutenção, acesso à 
Internet, etc.). Toma como objeto de análise 10 escolas públicas, utilizando recursos metodológicos como: revisão de 
literatura, aplicação de questionário com o Diretor, visita aos laboratórios e aplicação de questionário com o responsável 
pelo laboratório de informática. Os computadores têm sido usados em atividades extracurriculares, para pesquisas e para 
digitação de atividades. O uso do computador é dificultado por problemas como: quantidade e qualidade dos computadores, 
manutenção, precária formação docente, inexistência de softwares educacionais, Internet lenta, pouco interesse dos 
professores e falta de um responsável pelo laboratório de informática. Poucos entrevistados consideram que os 
computadores estão possibilitando a alfabetização tecnológica dos alunos, afirmando que não ocorreram mudanças nas 
atividades dos alunos ou dos professores. A utilização dos computadores não favorece a inclusão digital da maioria dos 
alunos. Mesmo as escolas que aproximam alguns alunos do computador através de atividades extracurriculares, não estão se 
apropriando do imenso potencial pedagógico do computador. Não ocorreram mudanças significativas nas práticas dos 
professores ou dos alunos. São necessárias ações como: manutenção dos computadores, aumento no numero de 
computadores, formação dos professores, disponibilização de softwares educacionais e de responsáveis pelos laboratórios, 
para que se promova, de fato, a inclusão digital dos alunos e a melhoria da qualidade da educação pública.  

PALAVRAS-CHAVE: informática, educação, pública, inclusão.  

 
INTRODUÇÃO  

As últimas duas décadas têm sido marcadas por uma série de mudanças no sistema produtivo nacional. A necessidade de 
incorporar as inovações tecnológicas e de gestão ao sistema produtivo, a abertura econômica proporcionada pela tentativa de 
inserção competitiva no mundo globalizado e a hegemonia do discurso neoliberal, vêm marcando esse período de transição 
do modelo Taylorista/Fordista para o modelo de acumulação flexível, com implicações nas mais diversas áreas de atuação 
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humana.  
das avaliações dos programas oficiais de implantação da  

 
de questionários com o responsável pela instituição (Diretor), visita aos laboratórios de 

informática e aplicação de questionário com o responsável pelo laboratório de informática.  

 
ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS.  

Na primeira parte do questionário respondido pelos Diretores das escolas, procurou-se conhecer a situação em que os 
computadores se encontram (quantidade de computadores recebidos e em funcionamento, manutenção, existência de 
softwares educacionais, acesso à Internet, etc.).  

De acordo com a Secretaria de Educação do Município de Mossoró e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) instalado 
nessa cidade, as escolas receberam de 07 a 21 computadores. Nasescolas visitadas, esse número variou de 10 a 20 
computadores. É importante ressaltar que em 80% das escolas visitadas existem computadores sem funcionar, sendo que, de 
um total de 136 computadores recebidos, 34 (25,0%) não estão funcionando.  

Percebe-se que o número de computadores recebidos pelas escolas é bastante reduzido. Além disso, os problemas com a 
manutenção tornam esse número ainda menor, dificultando o atendimento à totalidade dos alunos.  

Os problemas com a manutenção dos computadores também se evidenciam quando se constata que apenas 60% das escolas 
visitadas receberam apoio do NTE para a manutenção dos computadores. Essa assistência fornecida pelo NTE, que abrange 
a manutenção dos laboratórios e a qualificação dos profissionais da educação para o uso da informática, é considerada 
insuficiente/inexistente por 60% dos Diretores.  

Nenhuma das escolas visitadas dispõe de softwares educacionais, utilizando apenas o Windows ou  
o Linux que, mesmo não sendo softwares desenvolvidos, especificamente, para o uso educacional, possuem programas que 
podem ser utilizados em diversas atividades educativas.  

Um dado positivo é a constatação que 90% das escolas têm acesso à Internet. A relevância desse número se deve ao fato de 
que a Internet, além de ampliar as possibilidades de realização de pesquisas e de desenvolvimento de grupos de discussão, 
permite a utilização do correio eletrônico como ferramenta pedagógica, fato que potencializa o uso da informática na 
educação, pois  

O correio eletrônico pode abrir novas formas de interação entre alunos e docentes de diferentes instituições 
escolares, localizados em contextos geográficos e culturais diferentes. Pode abrir um caminho para aprender a se 
comunicar com outros que ensinam e aprendem (docentes universitários, pesquisadores, figuras do meio político e 
cultural, peritos num domínio, etc.). (LIBEDINSKY, 1997, p. 190)  

Em seguida, procurou-se saber se a escola tinha um profissional responsável pelo laboratório de informática e constatou-se 
que 30% das escolas visitadas não contavam com o apoio desse profissional.  

Percebe-se que a ausência de um profissional que cuide, exclusivamente, das atividades do laboratório dificulta a utilização 
dos computadores, pois, nas três escolas que não contam com o trabalho desse profissional, os computadores não estão 
sendo utilizados.  
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computadores nas suas atividades educacionais, bem como conhecer de que modo vem 

se dando a qualificação desses professores. Para isso, procurou-se saber se existem professores multiplicadores, conhecer o 
número de professores que participaram de cursos de capacitação, quais foram esses cursos e quem os ofereceu.  

As 10 escolas visitadas possuem 403 professores dos quais apenas 42 professores (10,4 %) participaram de cursos de 
capacitação. Pode-se perceber que o número de professores capacitados é bastante reduzido, pois os cursos são oferecidos 
em horários onde os professores estão trabalhando, seja na instituição pesquisada, ou em outra instituição, de modo que 
muitos professores não podem participar dessa capacitação.  

Ao se observar os cursos feitos pelos professores, percebe-se que a capacitação está limitada ao uso do Windows e do Linux, 
que não são softwares desenvolvidos, especificamente, para atividades educacionais, ou ainda, uma iniciação à informática 
educativa. Além disso, a carga horária desses cursos é bastante reduzida, variando do 80h a 180h.  

Um elemento que poderia contribuir para a melhoria da qualificação do professores seria a atuação dos professores que já 
receberam formação e dos responsáveis pelos laboratórios de informática como multiplicadores. Porém, em 90% das escolas 
visitadas, os profissionais capacitados não atuam como multiplicadores.  

Na terceira parte do questionário aplicado com os Diretores, procurou-se conhecer as formas de utilização dos computadores 
recebidos pelas escolas públicas de Mossoró.  

De acordo com os entrevistados, 50% das escolas usam os computadores em atividades extracurriculares como o Programa 
Jovem Empreendedor ou em cursos de informática (Windows), 60% das escolas usam o laboratório para pesquisas de alunos 
e professores, 40% das escolas usam o laboratório para digitação de atividades e, apenas 30% das escolas utilizam os 
computadores em atividades relacionadas às disciplinas do currículo.  

É importante ressaltar as limitações que vêm ocorrendo no uso da informática nessas escolas. O uso em atividades 
extracurriculares como o Programa Jovem Empreendedor contempla apenas os alunos que estão concluindo o ensino médio. 
Por conta do número reduzido de computadores, esse programa ocupa parte significativa do tempo em que os computadores 
podem ser utilizados, limitando o acesso de alunos e professores ao laboratório para o desenvolvimento de outras atividades. 
Além disso, existem escolas que só utilizam o laboratório para o Programa Jovem Empreendedor.  

Alguns números refletem as limitações na utilização dos computadores com destaque para o fato de que apenas 20% das 
escolas possuem um projeto de uso dos computadores em atividades disciplinares e 80% dos entrevistados consideram que 
os professores apresentam pouco/nenhum interesse em utilizar esses computadores. Além disso, 30% das escolas não estão 
utilizando o laboratório de informática.  

Na quarta parte do questionário, procurou-se conhecer as modificações nas atividades das escolas, dos professores e dos 
alunos ocorridas por conta da utilização dos computadores.  

Apesar de 70% dos Diretores afirmarem que o Projeto Político-Pedagógico contempla a questão da utilização da informática 
na educação, nenhuma das escolas modificou seu currículo com a chegada  
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olas (30%) estão utilizando os computadores em atividades  

60% dos entrevistados consideram que a principal mudança no trabalho dos professores se reflete no aumento das 
possibilidades de pesquisa. Porém, 40% dos entrevistados consideram que não ocorreram mudanças no trabalho do 
professor. Para 80% dos entrevistados, os professores apresentam pouco ou nenhum interesse em utilizar os computadores 
em suas atividades pedagógicas.  

Para 80% dos entrevistados, os alunos demonstram grande interesse em utilizar os computadores. Apesar disso, apenas 30% 
dos entrevistados consideram que os alunos passaram a participar mais ativamente das atividades disciplinares e das 
atividades desenvolvidas no laboratório de informática.  

Desse modo, pode-se concluir que não ocorreram mudanças significativas nas atividades das escolas, dos professores e dos 
alunos.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo deste trabalho, procurou-se analisar como vem se dando a utilização da informática nas escolas públicas de 
Mossoró e se essa utilização favorece a inclusão digital dos alunos. Além disso, procurou-se conhecer a situação desses 
computadores e as implicações do uso da informática nas atividades da escola, do professor e do aluno, haja vista que esses 
elementos exercem influência na qualidade do uso e na inclusão digital dos alunos.  

Tomando-se como referência para essa análise, a realidade de 10 escolas públicas da cidade de Mossoró, constatou-se 
diversos problemas inerentes à situação dos computadores e ao uso da informática na educação, com implicações na 
qualidade do trabalho realizado com essa mídia e na inclusão digital dos alunos.  

Constatou-se que a situação em que os computadores se encontram é delicada, não atendendo, adequadamente, às 
necessidades educacionais da maioria das escolas, haja vista que o número de computadores é insuficiente, muitos 
computadores estão sem funcionar, evidenciando que a manutenção fornecida é inadequada, nenhuma dessas escolas dispõe 
de softwares educacionais e algumas escolas não têm um responsável pelo laboratório de informática.  

Percebe-se que a utilização dos computadores está limitada a atividades extracurriculares, digitação de atividades e 
realização de pesquisas feitas por alunos e professores. Porém, o mais preocupante é constatar que, em três dessas escolas, os 
computadores não estão sendo utilizados. Nessas escolas, a sala onde se encontram os computadores fica fechada e, alunos e 
professores perdem a oportunidade de se beneficiar das potencialidades pedagógicas dessa tecnologia.  

A constatação de que poucos professores têm uma formação adequada para o uso do computador em atividades educativas é 
outro elemento limitador dessa utilização. Como ficou evidenciado, a formação está limitada aos programas Windows e 
Linux, ou ainda a uma iniciação à informática educativa. Além disso, a carga horária de alguns cursos é bastante reduzida, 
não preparando adequadamente o professor.  

A análise da situação dos computadores e a constatação de que os computadores não provocaram mudanças significativas 
nas atividades das escolas, dos professores e dos alunos, tendo uma concluir que a maioria das escolas públicas de Mossoró 
não  
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ncial pedagógico do computador, de modo que seu uso em atividades educacionais 

não vem favorecendo a inclusão digital dos alunos.  

Não se deseja concluir este trabalho prescrevendo receitas que poderiam resolver os problemas inerentes à utilização da 
informática na educação, cujos reflexos se fazem presentes na qualidade do trabalho desenvolvido com essa tecnologia, mas 
apresentar algumas questões, cuja reflexão pode ajudar os responsáveis pela implantação de programas de utilização da 
informática na educação a encontrar um caminho para resolver os problemas inerentes a essa utilização.  

Os responsáveis pela implantação de programas de utilização da informática na educação devem ampliar o número de 
computadores oferecidos às instituições de ensino, pois, levando-se em consideração que algumas das escolas visitadas 
atendem cerca de 1500 alunos por dia, pode-se concluir que estas escolas terão muitas dificuldades para desenvolver 
atividades educacionais com um número tão reduzido de computadores.  

O NTE precisa fornecer um serviço de manutenção mais eficiente e que atenda todas as escolas que receberam 
computadores, pois, se o número de computadores recebidos já é reduzido, a situação piora quando se constata que muitos 
computadores estão danificados e não recebem manutenção.É necessário que as escolas adquiram softwares educacionais 
para utilização por parte dos professores e alunos. Esses softwares estão sendo desenvolvidos como estratégia para 
promoção do ensino das mais diversas disciplinas, seja para as atividades à distância ou presenciais, sendo disponibilizados, 
predominantemente, através de CD-ROM.  

É necessário que todas as escolas possuam profissionais responsáveis pelos laboratórios, pois a ausência desse profissional 
tem inviabilizado o uso dos computadores em algumas escolas, onde os laboratórios estão fechados, impossibilitando o 
acesso de alunos e professores aos computadores.É necessário um cuidado especial com a formação dos profissionais que 
irão utilizar esses recursos nas atividades de ensino, pois  

O uso de meios tecnológicos de ensino, incluindo os computadores, não garante por si que os alunos ou as alunas 
desenvolvam estratégias para aprender a aprender, nem incentivam o desenvolvimento das habilidades cognitivas de 
ordem superior. A qualidade educativa destes meios de ensino depende, mais do que de suas características técnicas, 
do uso ou exploração didático que realize o docente e do contexto em que se desenvolve. (LIGUORI, 1997, p. 90)  

Desse modo, é preciso inserir cursos de formação continuada de professores para o uso educativo dos computadores, de 
preferência, na própria escola e dentro da carga horária semanal do professor, pois muitos professores não têm condições de 
se qualificar pelo fato dos cursos serem oferecidos em horários em que eles estão o professor está lecionando, seja na 
instituição visitada, ou em outras instituições de ensino.  

Além de uma preparação adequada dos professores, faz-se necessário um projeto políticopedagógico que articule o trabalho 
do professor com uso destas tecnologias em atividades disciplinares, do contrário, corre-se o risco de se confrontar com 
velhas práticas, mais caras e com um caráter pretensamente moderno, haja vista que a simples introdução da tecnologia não 
é capaz de modificar as concepções do professor acerca das questões pedagógicas.  

Por último, deseja-se ressaltar a importância de se acompanhar o andamento das atividades desenvolvidas com o uso dos 
computadores, verificando se esse uso contempla os objetivos  

dagógico e pelo programa de implantação da informática na  
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Tem-se consciência de que a utilização do computador não pode resolver todos os problemas existentes no ensino básico, e 
que vêm sendo constatados nas mais diversas avaliações de desempenho realizadas pelos alunos que estão concluindo o 
ensino fundamental ou o ensino médio.  

Porém, a partir do momento em que as escolas públicas começarem a realizar uma utilização adequada dos computadores 
em atividades educacionais, estarão dando um passo fundamental para a superação das deficiências que vêm se fazendo 
presentes na educação básica brasileira e, principalmente, promovendo a inclusão digital dos alunos, preparando-os para a 
vida em uma sociedade que, cada vez mais, se beneficia da tecnologia.  
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RESUMO 
Dar vida a geografia por meio da literatura é buscar compreender o espaço-tempo como modo de 
ser do homem no mundo.  A relação interdisciplinar entre geografia e literatura possibilita a 
aquisição de novos modos de compreender o mundo e cria novas reflexões para o ensino desta 
disciplina. A organização do espaço geográfico pode ser encontrada não só nos livros didáticos, 
mas também na literatura. Autores como, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Euclides da 
Cunha, que retratam o sertão brasileiro com todas as suas características espaços-temporais e 
culturais em linguagem narrativa, apresentam os conhecimentos científicos presentes na ciência 
geográfica de forma contextualizada e criativa. Os temas da geografia humana e da geografia 
física podem ser explorados utilizando a narrativa literária para dinamizar, contextualizar e 
integrar os saberes da geografia com a literatura. O objetivo deste trabalho é compreender a 
geografia do sertão brasileiro e seus conceitos fundamentais a partir das obras, Grande Sertão: 
Veredas (Guimarães Rosa), Vidas Secas (Graciliano Ramos) e Os Sertões (Euclides da Cunha) 
com vista a um ensino da geografia contextualizado e interdisciplinar. Por meio de pesquisa 
bibliográfica e análise crítica será evidenciada a importância da literatura como estratégia de 
pensamento e produção de conhecimento. Espera-se contribuir com o ensino da Geografia de 
forma dinâmica, criativa e contextualizada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geografia, literatura sertão, interdisciplinaridade, ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

O modelo de ensino vigente protagoniza um grande paradoxo atualmente. Inserido em um 
contexto em que cada vez mais concepções reducionistas, advindas da ciência moderna, 
predominam, a capacidade de integrar saberes e idéias para solucionar problemas e atender a 
necessidades da humanidade não acontece. Em contrapartida, têm-se problemas de âmbito global 
que demandam uma compreensão cada vez mais amplificada. Essa compreensão, já intrínseca ao 
ser humano, é impedida, pela excessiva fragmentação dos saberes.  

É nesse contexto, que se discute a necessidade da realização do dialogo entre diferentes 
disciplinas, a fim de minimizar os problemas decorrentes da fragmentação do conhecimento. 
Nesse trabalho, a relação interdisciplinar discutida é entre Geografia e Literatura. 

As obras literárias, no presente estudo, são compreendidas como documentos repletos de 
conhecimentos capazes de auxiliar no ensino de diversos temas da geografia. Desse modo, 
perceber as realidades contidas nos livros, que trazem em si um quadro completo a cerca da 
Geografia do ambiente em que a história se desenvolve é perfeitamente possível. 

Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é compreender a geografia do sertão brasileiro e 
seus conceitos fundamentais a partir das obras, Grande Sertão: Veredas (Guimarães Rosa), 
Vidas Secas (Graciliano Ramos) e Os Sertões (Euclides da Cunha) com vista a um ensino da 
geografia mais contextualizado, dinâmico e interdisciplinar. A análise das três obras permite ao 
leitor o contato com um conjunto de representações, articulado a partir dos diferentes olhares dos 
autores em questão. 

Para a consecução deste estudo foi realizada pesquisa bibliográfica e análise teórica e crítica. A 
partir dos romances foram destacadas citações, em que o conteúdo geográfico fosse mais 
facilmente reconhecido pelos alunos, fornecendo, dessa forma a oportunidade de descobrir a 
multiplicidade de paisagens denominada sertão.  

O texto divide-se em duas partes, a primeira trata da relação interdisciplinar entre Geografia e 
Literatura, enquanto na segunda são feitas algumas considerações a cerca do conteúdo 
geográfico presente nas obras Vidas secas, Os Sertões e Grande Sertão: Veredas.  

 

2. RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR ENTRE GEOGRAFIA E LITERATURA 

2.1 A literatura como escola de vida 

A busca por explicações a cerca da existência, do universo e dos fenômenos da natureza, 
constitui uma das características da humanidade. Tais questionamentos são abarcados pelo 
domínio da cultura humanística, que com o auxilio da filosofia, literatura, poesia, cinema e das 
artes em geral, reflete de modo a compreender os aspectos subjetivos da natureza humana. 
Separada da cultura científica, que é responsável pelo atual progresso tecnológico da 
humanidade, desde a consolidação do pensamento científico que se deu a partir de várias idéias, 
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entre elas as cartesianas e newtonianas, a cultura humanística tem sido relegada a um segundo 
plano. Nesse sentido, MORIN (2000, p. 18) diz: “O mundo técnico e científico vê na cultura das 
humanidades apenas uma espécie de ornamento ou luxo estético [...] O mundo das humanidades 
vê na ciência apenas um amontoado de saberes abstratos e ameaçadores”.  

Dentro do domínio científico, a educação atualmente forma alunos com o objetivo de inseri-los 
no mercado de trabalho, não se preocupando, dessa forma, em educá-los para a vida, de modo a 
compreender a sua condição humana e resgatar a sua identidade como ser integrante do universo, 
da natureza. MORIN (2000, p. 37) diz: “Trazemos dentro de nós, o mundo físico, o mundo 
químico, o mundo vivo, e ao mesmo tempo, deles estamos separados por nosso pensamento, 
nossa consciência, nossa cultura”.  O ser humano é conseqüência de uma totalidade em que se 
incluem aspectos físicos, químicos, biológicos e culturais. 

A literatura, por conter percepções a cerca da vida, significados e demais atributos próprios aos 
seres humanos, é capaz de transportar o leitor para a verdadeira complexidade humana.  De 
acordo com MORIN (2000): As artes nos levam a dimensão estética da existência, elas nos 
ensinam a ver o mundo com mais beleza e prazer, pois em toda grande obra de arte há um 
pensamento profundo sobre a condição humana.  

As obras literárias garantem imortalidade e a infinita aplicabilidade de contextualizações das 
vivências contidas nelas, pelo fato de tratarem com maestria comportamentos inerentes a toda 
humanidade. O olhar de quem lê o texto, com seus valores, cultura e conhecimentos, 
determinarão a interpretação. Constituindo, desse modo, um excelente recurso de análise dos 
mais variados conceitos em sala de aula. Com relação à contribuição das obras literárias para o 
processo de ensino-aprendizagem, FARIAS (2006, p.54) versa: 

Seus temas são atemporais e a inflexão e adequação cabe a cada grupo e cultura. As 
histórias que se perpetuam são aquelas que se referem a fenômenos universais, e que 
as sociedades adaptam com sutis diferenças [...].Essas narrativas se tornaram clássicas 
e ultrapassaram seu tempo de origem devido à profundidade com que tratam dos 
temas recorrentes a cultura humana.  

As temáticas abordadas pelas obras transcendem os limites disciplinares, ou seja, o conteúdo 
presente nas obras é interessante para as mais diversas disciplinas. Porém MORIN (2000, p.48) 
ressalta: “Literatura, poesia e cinema devem ser considerados não apenas, nem principalmente, 
objetos de análises gramaticais, sintáticas ou semióticas, mas também escolas de vida, em seus 
múltiplos sentidos”.  

Assim, além de saberes, descobertas e conexões, os romances permitem o contato com os 
elementos comuns a toda humanidade: sofrimentos e alegrias.   

2.2 O ensino da Geografia pela Literatura 

A geografia, por tentar entender a dinamicidade do espaço geográfico e os múltiplos elementos 
que juntamente a esse compõem o seu abrangente objeto de estudo, evoca conhecimentos 
provenientes tanto das ciências da natureza quanto das ciências sociais. Tornando-se assim, uma 
ciência de natureza complexa, multidimensional e conseqüentemente uma das disciplinas, no 
campo escolar, melhor equipadas para se discutir temas, problemas e demais atribuições 
cotidianas.  Porém, já não é de hoje, que se observa uma situação exatamente contrária: o modo 
como essa matéria vem sendo trabalhada no âmbito escolar a direciona para caminhos que se 
contrapõem ao seu objetivo, a compreensão da realidade. 
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Assim, a maioria dos professores parece esquecer que eles estão falando de elementos cotidianos 
quando estão lecionando Geografia, detendo-se, na maioria das vezes, a abstrações, 
classificações de dados e elementos geográficos, de maneira isolada do contexto em que se 
inserem. Nesse sentido, BRABANT (2003, pag. 19) diz “A primeira preocupação é descrever em 
lugar de explicar; inventariar e classificar em lugar de analisar e de interpretar”.  

Essa tendência observada nas esferas escolares de abordar os conteúdos de maneira abstrata ao 
invés de captar o verdadeiro sentido é proveniente de diversas concepções. Uma delas é a 
importância garantida à geografia física no âmbito da geografia escolar, advinda, segundo 
BRABANT (2003) da sua antiga finalidade de servir como uma espécie de base para o ensino da 
História, em que essa se encarregaria de narrar os fatos, enquanto a geografia descreveria 
principalmente os aspectos físicos dos lugares onde esses eventos se passavam.  A outra 
concepção é proveniente da própria estrutura do pensamento científico atual, em que o 
conhecimento é produzido de forma compartimentada, sem muita preocupação com as múltiplas 
relações que o complementam, com sua inerente totalidade. Soma-se aos aspectos anteriormente 
citados, a organização educacional vigente, na qual uma determinada quantidade de conteúdos 
que devem ser cumpridos durante o ano letivo é mais importante do que a concepção de uma 
educação preocupada em favorecer a constituição do conhecimento pertinente. A esse respeito 
MORIN (2000, pag. 15) elucida:  

Ora, o conhecimento pertinente é o que é capaz de situar qualquer informação em seu 
contexto e, se possível, no conjunto em que está inscrita. Podemos dizer até que o 
conhecimento progride não tanto por sofisticação, formalização e abstração, mas, 
principalmente, pela capacidade de contextualizar e englobar. 

É a partir dessas considerações que o presente estudo pretende vislumbrar práticas educacionais 
mais interativas, que valorizem as relações entre experiências cotidianas e saberes científicos, 
um diálogo entre conhecimentos que tem, por objetivo, contextualizar e, por conseguinte uma 
compreensão global do conhecimento pelo aluno.  

Nesse contexto, a interdisciplinaridade emerge no sentido de possibilitar a concretização de tais 
práticas educacionais. Ao permitir o diálogo entre a literatura e a Geografia, a 
interdisciplinaridade realiza um trabalho criativo em que a contribuição geográfica para a vida do 
aluno não se efetiva somente pela ótica científica, mas também pela cultural, manifestadas em 
todos os instantes nas relações sociais contidas nos espaços. A cerca da interação entre tais 
saberes KOZEL (2004, p. 169) considera:  

Como o espaço geográfico é produzido pela sociedade, apenas a sua representação 
geométrica impressa nos mapas é insuficiente para captar a gama de relações históricas, 
socioculturais, econômicas, políticas etc. que o geraram. Os mapas podem ajudar a 
localizá-las, visualizá-las, descrevê-las, mas não propiciam o entendimento sobre os 
atores sociais. 

Desse modo, compreendendo as obras literárias como representações da realidade, entende-se 
que essas são extremamente adequadas à tarefa de fornecer aos alunos um quadro completo a 
cerca do espaço geográfico. À medida que tentar, por meio da literatura, compreender as relações 
estabelecidas nesses lugares, o aluno interagirá com elementos da Geografia física, Geografia 
humana, aspectos sociais, políticos e culturais. Essa importante ferramenta dinamizadora do 
conteúdo geográfico evidenciará, também, em seus personagens e suas histórias temas subjetivos  
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que não são apontados no conteúdo escolar, mas que são intrínsecos à natureza humana.  Nesse 
sentido, DANTAS (2004, p. 238) diz: 

Homero, na Odisséia, talvez tenha sido o primeiro geógrafo a criar representações da 
Terra para poder atravessá-la. São narrativas do tempo e do espaço que revelam a trama 
singular e universal da condição humana envolta nas incertezas e imprecisões quando se 
percorre caminhos desconhecidos. 

A relação entre Geografia e literatura torna-se mais óbvia no momento em que se constata a 
presença de um elemento comum a ambas – o lugar. Em algumas obras como Vidas Secas, 
Grande Sertão: Veredas e Os Sertões esse componente são mais que essenciais, pois além de 
atribuir aos personagens as suas localizações no tempo-espaço da história retratada pelo 
romance, o lugar também é o componente pelo qual a trama se desenvolve, indo mais além, esse 
exerce função decisiva nas vidas dos personagens.  

 

3 O SERTÃO BRASILEIRO NAS OBRAS DE GUIMARÃES ROSA, EUCLIDES DA 
CUNHA E GRACILIANO RAMOS 

3.1 Elementos geográficos do sertão brasileiro presentes nas obras: Grande Sertão: 
Veredas, Os Sertões e Vidas Secas 

O sertão, espaço que abrange grande parcela do território brasileiro, já foi bastante explorado 
artisticamente. Tal fato, talvez se deva pela enorme diversidade de elementos que compõem as 
paisagens dos diversificados ambientes que recebem essa denominação. Culturais, políticos ou 
físicos, tais elementos traduzem a mística que envolve e provoca fascínio acerca desses lugares. 
Contagiados por essa magia que circunda o sertão e, sobretudo os sertanejos, Graciliano Ramos, 
Guimarães Rosa e Euclides da Cunha são alguns dos muitos escritores que permitem ao leitor, 
por meio de suas representações literárias, percorrer esses magníficos espaços. Esses escritores, 
ao imprimirem em seus romances realidades que se aproximam e se distanciam entre si, 
possibilitam através de suas tramas, Vidas Secas, Grande Sertão: Veredas e Os Sertões, intensas 
possibilidades de contextualização do saber científico e popular, pois enquanto constroem seus 
romances, esses permutam elementos da geografia física e geografia humana com as histórias de 
vida de seus personagens. 

Ainda que os três romancistas versem sobre a mesma temática: o sertão, e embora esse ambiente 
seja denominado igualmente nos três livros, é conveniente mencionar que as obras abordam 
realidades distintas. O sertão, que é comumente associado a uma paisagem homogênea em que 
ausência de água e o clima semi-árido lhe são características predominantes, assume ao longo 
dos seus milhões de quilômetros de abrangência em nosso país, configurações físicas 
diferenciadas, não obedecendo, portanto, a um perfil determinado. Nas obras Vidas Secas e Os 
Sertões, o tema central é o Sertão nordestino, com seu clima semi-árido e área de abrangência do 
bioma caatinga, espaço também conhecido como polígono das secas, ao passo que a obra 
Grande Sertão: Vereda versa a cerca do sertão mineiro, cujas características se estabelecem de 
maneira distinta do ambiente nordestino, pois há nesse água em abundância e  um tipo de 
vegetação bastante diferente da caatinga: o cerrado ou como é citada no livro pelo autor: Campos 
Gerais.  
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Para que se possa dinamizar a compreensão do caráter geográfico do sertão a partir das obras 
literárias, serão feitos recortes de trechos dos romances em questão, inicialmente Vidas Secas e 
Os Sertões e depois Grande Sertão: Veredas, que contextualizem de maneira mais esclarecedora 
possível suas relações dos elementos do romance com os conteúdos geográficos.  

 A escrita de extrema fidelidade e objetividade praticada por Graciliano Ramos, que ao discorrer 
sobre uma família de migrantes – Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais 
novo e a cachorrinha baleia – que tenta sobreviver às irregularidades climáticas periódicas que 
atuam no espaço geográfico do sertão seco, fornece de maneira fascinante todas as características 
do sertão nordestino, lugar que ambienta a trama.  Tratando também do ambiente citado, a obra 
Os Sertões, resulta de uma cobertura jornalística, feita por Euclides da Cunha, sobre a guerra de 
Canudos, ocorrida entre os anos de 1896 a 1897 no sertão baiano. Nesse romance, esse espaço é 
retratado à luz de aspectos que envolvem diversas ciências, entre essas a Geografia. A primeira 
das três partes em que a obra está divida: “A terra” traz em si um riquíssimo conteúdo a cerca 
dos elementos geográficos e geológicos que compõem o sertão baiano, no entanto Euclides vai 
mais além, quando o seu narrador sobrevoa o Brasil, outras regiões como o planalto central, 
Sudeste e Sul têm suas formas geográficas reveladas na obra. Porém, é a caatinga, o solo seco e o 
rio São Francisco, atributos da paisagem do sertão baiano, que servirão de pano de fundo para a 
disputa entre Antônio Conselheiro e seus fiéis contra o exercito brasileiro. 

Apesar de situado há poucos quilômetros de distância do litoral, o sertão nordestino contrasta 
imensamente com o ambiente úmido e povoado da costa, enquanto esse que com seu solo claro e 
sua vegetação exuberante formam uma paisagem amena, o sertão apresenta em seus domínios 
um cenário bastante característico: o solo avermelhado e muitas vezes rachado e os arbustos e 
cactos da caatinga. A respeito da paisagem sertaneja Cunha (2003, p. 32) descreve: “Ao passo 
que a caatinga o afoga; abrevia-lhe o olhar; agride-o e estonteia-o; enlaça-o na trama 
espinescente e não o atrai; repulsa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos 
estalados em lanças [...] imutável no aspecto desolado: árvores sem folhas, de galhos estorcidos e 
secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo 
solo, lembrando um bracejar imenso, de tortura, da flora agonizante...” 

Já nas primeiras linhas do romance Vida Secas também é possível encontrar descrições a cerca 
da paisagem do sertão nordestino. Nesse sentido, Ramos (2003, p. 09) descreve: “Na planície 
avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes [...] A folhagem dos juazeiros 
apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala”. A caatinga, vegetação pertencente à 
área de abrangência do sertão nordestino, talvez seja o elemento que mais se destaque nesse 
ambiente de aparência tão peculiar, é perceptível a ênfase dada a tal elemento pelos autores na 
construção das paisagens dos romances.  

Esse bioma é composto por várias espécies, há as de pequeno e de grande porte. Portanto, a 
caatinga é uma vegetação de muitos feitios. Na época da seca, por exemplo, determinadas 
espécies assumem um aspecto esbranquiçado, agressivo e até mesmo sem vida ou agonizante 
como menciona Cunha. Tal aspecto se deve as suas adaptações às irregularidades climáticas da 
região, por exemplo, os arbustos, ao perderem suas folhas diminuem o consumo de água. Outras 
espécies, como os cactos, que não têm folhas desenvolvidas, apenas espinhos, configuram 
também uma adaptação natural contra a perda de água, mesmo no período seco apresentam o 
caule verde constantemente. Há também, no grupo de vegetais que integram a flora da região, 
árvores de maior porte que mantêm suas folhas verdes constantemente, porque conseguem 
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conservar a umidade, tais como: os juazeiros, citados por Graciliano Ramos, e os umbuzeiros, 
citados por Cunha (2003, p. 41): “É a árvore sagrada do sertão. Sócia fiel das rápidas horas 
felizes e longos dias amargos dos vaqueiros. Representa o mais frisante exemplo de adaptação da 
flora sertaneja”. Os umbuzeiros possuem em suas raízes reservatórios de água, semelhantes a 
cocos, os quais podem ser consumidos por animais ou pelo próprio sertanejo. Em Vidas Secas, 
quando os retirantes, após uma longa caminhada, encontram uma fazenda abandonada, onde se 
estabelecem por algum tempo, inserem-se como pano de fundo no romance, muitas espécies da 
caatinga, nesse sentido Ramos (2003, p. 19) narra: “Apossara-se da casa porque não tinha onde 
cair morto passara uns dias mastigando raiz de imbu e semente de mucunã. [...] olhou as quipás, 
os mandacarus e os xiquexiques. Era mais forte que tudo isso, era como as catingueiras e as 
baraúnas”. Ao mastigar a raiz do “imbu”, Fabiano, o personagem sertanejo de Vidas Secas, está 
saciando a sua sede, pois como já citado, tal espécie possui reservatórios de água em suas raízes.  

Assim como citado por Graciliano Ramos, há na caatinga inúmeras espécies de cactos, entre as 
quais se pode citar as quipás, também conhecidas como palmatórias, que segundo Branco (2003, 
p. 38) têm forma de raquete e são utilizadas pelo sertanejo para matar a fome e sede do gado. Os 
mandacarus, que são uma das maiores espécies de cactos, pois possuem o tronco bastante longo, 
os xiquexiques cuja forma é rasteira. A respeito dessa espécie, Cunha (2003, p. 36) diz: “Os 
xiquexiques são uma variante de proporções inferiores, fracionando-se em ramos fervilhantes de 
espinhos, recurvos e rasteiros, recamados de flores alvíssimas”. Por fim, a espécie conhecida 
como coroa-de-frade ou cabeças-de-frade, também citada em os Sertões, essa apresenta uma 
forma arredondada com espinhos curvos e uma flor de cor avermelhada no centro. A respeito 
dessa classe Cunha (2003, p. 36) descreve: “as cabeças-de-frade, deselegantes e monstruosos 
melocactos de forma elipsoidal, acanalada, de gomos espinescentes, convergindo-lhes no vértice 
superior formado uma flor única intensamente rubra”. O autor faz um paralelo entre as coroas-
de-frade e as cabeças decepadas e sanguentas dos participantes da guerra. A caatinga no geral, 
tanto os cactos quantos os arbustos, servem de cenário para o massacre ocorrido no sertão 
baiano. 

A respeito do solo sertanejo, Ramos (2003, p.9) diz: “[...] haviam repousado bastante na areia do 
rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra”.  
Ramos (2003, p.10) “Após uma longa caminhada tinham deixado os caminhos, cheios de 
espinho e seixos, fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava 
os pés”. Devido à irregularidade das precipitações, a maioria dos rios da região semi-árida nos 
períodos de estiagem encontram-se secos. As águas desses reservatórios evaporam pela forte 
incidência solar, e com isso os solos adquirem rigidez devido às suas altas concentrações de sais, 
tornando-se, dessa forma, rachados. Ramos (2003, p. 18) narra: “[...] os três pares de alpercatas 
batiam na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, 
calcada pelas alpercatas, balançava”  

A formação dos solos se deve a um processo geológico denominado intemperismo. São várias as 
formas de intemperismo existentes. Fatores como umidade e temperatura exercem importante 
influência em todo o processo. Sabe-se que com a falta de chuvas e a conseqüente baixa umidade 
do ambiente semi-árido, o processo de decomposição das rochas para a formação do solo é 
enfraquecido.  É por esse motivo que, Segundo Branco (2003, p. 20), o solo do sertão além de 
ser composto por pedaços de rochas de formatos variados, apresenta-se de forma rasa, não sendo 
preciso, portanto, cavar muito para que se encontre a rocha virgem.   

Ocorrência de chuvas no sertão é um dos mais intrigantes problemas para quem se dedica a 
análise da região semi-árida. Pois essas ocorrem em um regime denominado torrencial, que se 
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caracteriza pela irregularidade das precipitações, ou seja, nesse regime as chuvas nunca ocorrem 
na mesma época, pode-se, inclusive, ter anos inteiros sem nenhum registro pluvial. Além de não 
existir uma regularidade na ocorrência, com relação à questão climática há o que se denomina 
popularmente de inverno, que é quando a chegada da estação chuvosa trás uma média de 
precipitação que ocorreria anualmente em um único período. É nessa época, que a baixa 
permeabilidade dos solos, decorrente da pouca profundidade desses, facilita o alagamento de 
determinadas áreas.   

A esse respeito, segundo Monteiro (2002, p. 65) Graciliano não se esquece de citar em Vidas 
Secas o fato de que em termos climáticos não é só a seca o único problema do sertanejo, além 
desse, há a ocorrência das enchentes, que muitas vezes invadem as casas, assolam plantações e 
podem matar o gado. As fortes cheias da estação chuvosa, nesse romance, são retratadas no 
capítulo sete, intitulado inverno.  Nesse sentido, Ramos (2003, 63) aponta: “Estava um frio 
medonho, as goteiras pingavam lá fora, o vento sacudia os ramos das catingueiras, e o barulho do 
rio era como um trovão distante”. “A ventania arrancara sucupiras e imburanas, houvera 
relâmpagos em demasia [...] A água tinha subido, alcançando a ladeira [...] Sinhá Vitória andava 
amedrontada. Seria possível que a água topasse os juazeiros? Se isso acontecesse a casa seria 
invadida [...]”  

Assim como tudo que existe no sertão, o sertanejo apresenta suas formas de adaptação àquela 
hostil realidade. Cunha (2003, p. 84) diz: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”. Ao debruçar-se 
sobre as obras supracitadas, o leitor, certamente, identificará a estreita relação entre os 
personagens e o ambiente questão. Em muitas passagens do romance Vidas Secas são 
evidenciadas a relação que Sinhá Vitória e Fabiano têm com o meio. Sobre esse aspecto, 
Graciliano narra as lembranças, sonhos e medos de Fabiano e sua mulher:  “Olhou a caatinga 
amarela, que o poente avermelhava. Se a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. 
Chegaria, naturalmente. Sempre tinha sido assim, desde que ele se entendera.” (RAMOS, 2003, 
p. 23-24)  “E Fabiano esfregava as mãos. Não havia o perigo da seca imediata, que aterrorizava a 
família durante meses. A caatinga amarelecera, avermelhara-se, o gado principiara a emagrecer e 
horríveis visões de pesadelo tinham agitado o sono das pessoas.” (RAMOS, 2003, p. 65) “O 
pasto cresceria no campo, as árvores se enfeitariam, o gado se multiplicaria. Engordariam todos, 
ele, Fabiano, a mulher, os dois filhos e a cachorra Baleia” (RAMOS, 2003, p. 67) 

Ainda a respeito do poder exercido pelas irregularidades climáticas na vida dos personagens, é 
narrado no romance vidas secas, um episódio que ocorre após a chegada da família em uma 
fazenda, lugar em que permanecem por um curto período, os sertanejos aproveitam uma 
temporada de relativa estabilidade obtida após a chuva, quando Fabiano consegue um emprego 
como vaqueiro nesse lugar.  Mais uma vez, a experiência de vida, dentre os muitos aspectos 
culturais que a literatura é capaz de revelar, é evidente nessa passagem, quando Sinhá Vitória, 
personagem do romance observa a paisagem do sertão e teme a chegada da seca que a faria 
migrar novamente com a família: “Chegou à porta, olhou as folhas amarelas das catingueiras. 
Suspirou. Deus não havia de permitir outra desgraça” (RAMOS, 2003, p. 44).  

Por se passar entre duas secas, o romance vidas secas, contextualiza de forma bastante clara o 
fenômeno das migrações em decorrência das grandes estiagens, essas evidenciam-se desde o 
início da obra, quando a família de retirantes fugidos da seca está caminhando em busca de um 
lugar em que exista a possibilidade  de se instalar e quem sabe encontrar melhores condições de 
vida. Em algumas divagações e auto-análises, Fabiano, o chefe da família, demonstra a realidade 
do homem nordestino: “A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como 
judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca.” (RAMOS, 2003, p. 18). 
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No fim do romance, a temática migração é novamente abordada devido à chegada de outra seca. 
Depois de amargarem os primeiros sinais do surgimento da nova seca, que eram sinalizados pela 
chegada das arribações, aves que assim como outras espécies da fauna sertaneja estão 
constantemente migrando de acordo com as condições climáticas, os sertanejos sentem-se 
desestimulados a permanecer na fazenda posteriormente citada: “Fabiano espiava a caatinga 
amarela, onde as folhas secas se pulverizavam trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se 
torciam negros, torrados. No céu azul as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco 
os bichos definhavam, devorados pelo carrapato”. (RAMOS, 2003, p. 118) Então, eles resolvem 
partir para o sul, para uma cidade em que o nome não é citado: “E o sertão continuaria a mandar 
gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá 
Vitória e os meninos” (RAMOS, 2003, p. 128) A partida da família para o sul e para cidade 
caracteriza uma migração regional, fenômeno que já foi bastante comum no Brasil, conhecido 
também por êxodo rural. 

Compõem o cenário seco retratado pelos romances, além dos rios secos, a caatinga e as ossadas 
dos animais mortos acompanhadas do “negrume dos urubus”, o sofrimento dos sertanejos. Esse 
fornece elementos bastante convidativos a reflexões que transpõem os limites do espaço 
geográfico. 

Em Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa constrói através de sua escrita, um denso material 
sobre o sertão do norte do estado de Minas Gerais. Escrita em uma linguagem bastante 
característica da região em questão. Tal obra, sem capítulos ou outras divisões é narrada por 
Riobaldo, um ex-jagunço que viajou por um longo período de sua vida pelo sertão.  Ao contar a 
sua história a um compadre vindo da cidade que estava de passagem por sua fazenda, ele 
discorre acerca de vários aspectos, fornecendo elementos geográficos dos lugares percorridos. 
Com relação ao Jagunço BOLLE (2004, 64) explica: “A tarefa básica do narrador, no proêmio, é 
introduzir o interlocutor – e com ele, o leitor – ao universo do sertão” 

A começar pelo seu título, Veredas, a narrativa já antecipa uma das características do sertão 
mineiro – a abundância de água. De acordo com GALVÃO (2000) vereda, na região em questão, 
significa um rio pequeno. Há, em todo o livro, menções a veredas, ao rio São Francisco e outros 
rios. ROSA (2006, p. 8-9) narra: “Um Moço de fora, teria aparecido, e lá se louvou que, para 
aqui vir – normal, a cavalo, dum dia-e-meio – ele era capaz que só com uns vinte minutos 
bastava... porque costeava o Rio Chico pelas cabeceiras!”.  Ainda nesse âmbito, ROSA (2006, p. 
22) diz: “Gente vê nação desses, para lá fundo dos gerais de Goiás, adonde tem vagarosos 
grandes rios, de água sempre tão clara aprazível, correndo em deita de cristal roseado”.  

Produto desses campos alagados, mais um elemento componente da paisagem tornam-se 
constantemente evidente na trama: a palmeira buriti. ROSA (2006, p. 51) cita: “A saudade que 
me dependeu foi de Otacília. Moça que dava amor por mim existia nas Serras dos Gerais – 
Buritis Altos, cabeceira de vereda – na fazenda Santa Catarina”. Em meio às buritis formas de 
relevo (chapadões e serras) também integram a paisagem.  

É importante destacar que, em termos topográficos, as referências contidas em Grande Sertão: 
Veredas misturam-se entre reais e fictícias. Desse modo, BOLLE (2004, p. 66) diz: “Mas, por 
falar em exatidão, quem mapeia o Grande Sertão precisa ter em mente que o romancista trabalha 
no limite da cartografia: ele usa, sim, muitas referências geográficas reais, mas se reserva sempre 
a liberdade de inventar”. 
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A escrita poética dessa obra regionalista representa a realidade local com bastante fidelidade, 
enquanto os aspectos geográficos retratados, evidenciam-se a todo tempo expressões da 
linguagem sertaneja, costumes e demais componentes da cultura local. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a necessidade de novas alternativas para a contextualização de conteúdos da 
Geografia no processo de ensino-aprendizagem. A literatura, compreendida como uma fonte de 
informação para o estudo dos lugares, paisagens, climas e outros conhecimentos importantes que 
compõe a gama de conhecimentos estudados pela Geografia, apresenta-se como um recurso 
didático bastante útil para o cotidiano escolar dessa ciência.  

Através das obras de Graciliano Ramos (Vidas Secas) Guimarães Rosa (Grande Sertão: 
Veredas) e Euclides da Cunha( Os Sertões) foram  destacadas algumas citações cujo conteúdo 
sintetizasse  as relações entre os textos literários e seus conteúdos com os elementos, conceitos e 
categorias geográficas. Permitindo, dessa forma, descobrir a influência do espaço, tanto na 
construção mesmo das obras, quanto na forma de retratar e difundir idéias e representações dos 
personagens sobre o sertão brasileiro. Tais obras constituem um fértil campo de estudo sobre a 
geografia do Brasil. A partir delas, conforme foi demonstrado, foram analisados conteúdos da 
Geografia física presentes no sertão nordestino e mineiro, como a vegetação, o clima e as 
paisagens típicas de suas abrangências. Características da Geografia humana como migrações e 
os problemas socioambientais decorrentes da seca, como as desigualdades sociais, o 
analfabetismo e o êxodo rural também são abordados. 

Por entrar em contato com muito mais aspectos que vão além das fronteiras disciplinares, assim 
como incentivar a leitura e aproximar bastante os alunos da realidade descrita no livro. Tal 
relação permite, em muitas ocasiões, além de um profundo estudo geográfico, futuras reflexões a 
cerca dos problemas existentes na trama, contribuindo, dessa forma, para a formação de um 
leitor crítico. 

 Por tudo isso, pensamos que se a geografia do mundo, quando apreendida em pensamento e 
linguagem pode se tornar discurso, então, ler o texto literário pode também ser uma possibilidade 
de pensar lugares, paisagens e mundos inteiros, visto que cada inspiração nasce de experiências 
que se materializam nas palavras dos autores. Mais do que isso, lidas, tais palavras constroem no 
leitor referências, estruturas do pensamento e reflexões sobre o mundo real. Dito de outra forma, 
os lugares da ficção ao serem retratados estão carregados de simbologia e subjetividade a eles 
dadas pelos respectivos autores. Entende-se que tais idéias não são lidas apenas na dimensão 
superficial do conhecimento, mas que ao serem lidas criam no leitor novas compreensões sobre 
os lugares que podem ser referenciados no seu cotidiano e passam ainda a compor seu universo 
vocabular por meio e noções diversas. É uma maneira de enriquecer o discurso sobre os lugares e 
a paisagem. 

Por fim, a leitura inicialmente despretensiosa se coloca a serviço da construção de referências 
espaciais para a aula de Geografia (localização, distâncias, dimensões, qualidades ambientais, 
tipos culturais e humanos etc). Dessa forma, o encontro da literatura como prática de ensino de 
Geografia permite explorar tanto as impressões retratadas nos textos a respeito dos lugares, 
problematizando-os, quanto desenvolver a capacidade de articular imagens e idéias aos lugares 
reais numa releitura permanente das experiências do leitor. É esta a inspiração para propor esse 
diálogo entre a Literatura e a Geografia. 
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RESUMO 
Para conhecer melhor a região do semi-árido do município de Assu-RN em toda sua 
riqueza e biodiversidade a educação precisa de investimento no que diz respeito à 
produção de material didático específico. O documento elaborado pela Rede de Educação 
do Semi-Árido Brasileiro, concluiu que, o fato dos materiais didáticos utilizados serem 
produzidos no Sudeste, faz com que eles sejam desarticulados da realidade local, ou seja, 
constata-se nos livros didáticos a falta de aprofundamento acerca das questões do semi-
árido no Brasil, além das dificuldades que os professores têm de trabalhar o tema na rede 
pública de educação.  O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre o semi-árido no Rio 
Grande do Norte, mais especificamente na região da lagoa do Piató no município de Assu e 
desenvolver um material didático transdisciplinar para dinamizar o ensino do semi-árido 
potiguar, possibilitando aos professores da rede pública um material mais completo e 
consistente sobre a temática. No que se refere à metodologia, trata-se de uma pesquisa 
descritiva por meio de levantamento bibliográfico, estudo de caso e pesquisa de campo. 
Portanto, a pesquisa que resultará na produção de um material didático será um importante 
agente facilitador do processo de ensino-aprendizagem da temática tratada.    
 
Palavras-chave: caatinga, semi-árido, ensino-aprendizagem, lagoa do Piató, Vale do Assu.  
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A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO TRANSDISCIPLINAR SOBRE O 
ECOSSISTEMA DA LAGOA DO PIATÓ NO MUNICÍPIO DO ASSU/RN 

 
 
INTRODUÇÃO 

Ao fazermos um balanço geral da situação do ensino-aprendizagem do tema semi-árido na 
disciplina de geografia, pode-se verificar a deficiência de conteúdos nos livros didáticos de 
modo geral e em particular nos livros de geografia do Rio Grande do Norte. 

Na rede de educação pública de 1º e 2º graus, é constatado que o ensino da geografia e da 
temática tratada não agrada aos alunos nem aos professores.  Atribui-se a isso a questão da 
ausência de cursos de atualização, especialização em geografia do semi-árido, a falta de 
estímulo dos próprios professores em se capacitar na temática, à falta de material didático 
que dinamize e proporcione uma melhor qualidade do ensino e estimule o professor a 
preparar melhor suas aulas.  Ora, todas essas dificuldades, que são comuns as mais 
diferentes regiões do país, acarreta um desequilíbrio na formação educacional do jovem 
cidadão.  Diante destas questões, o professor busca no livro didático um instrumento para 
facilitar o seu trabalho, o que nem sempre contribui para o processo de ensino-
aprendizagem. 

O livro didático tornou-se a principal referência do professor no processo de ensino-
aprendizagem.  As editoras, cada vez mais, colocam no mercado uma diversidade de livros 
que dificulta a escolha do professor devido à seriedade e veracidade científicas 
apresentadas em suas páginas.  São estes manuais que infelizmente chegam às mãos dos 
professores como a única alternativa que define a geografia que se deve ensinar nas escolas 
em geral. 

Ao professor, não é dada às condições de capacitação necessárias para o bom exercício do 
ensino a partir de uma visão crítica, que lhe permita julgar e avaliar o que lhe é oferecido 
pelas editoras.  Nesta posição, o professor passou a ser uma vítima do livro didático 
generalista das grandes editoras, pois é crença comum que, se está publicado é porque é 
bom e a editora merece credibilidade. E o resultado de tudo isso, é uma baixa qualidade do 
ensino, um conhecimento fragmentado, descontextualizado da realidade do aluno, que 
perdeu  totalmente a visão do todo, gerando um desinteresse pela geografia e por outras 
disciplinas complementares. 

Assim o objetivo desta pesquisa é realizar uma ampla reflexão sobre a geografia do semi-
árido o que resultará na elaboração de um material didático multimídia que conterá vídeos, 
fotos, textos, esquemas de conceitos, atividades, mapas, entre outros instrumentos 
interativos que facilitem o ensino-aprendizagem do tema. 

 

2 SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO 

A análise do espaço geográfico reflete a maneira como o meio técnico e científico 
intermedeia a relação da sociedade com a natureza e, assim, demonstra como se organizam 
tanto a economia como a cultura, bem como o processo político ideológico da sociedade.   
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A relação da sociedade com seu meio natural é componente fundamental para o 
estabelecimento do atual modelo de uso dos recursos da natureza.  E dessa perspectiva, 
questões como a desertificação, o aquecimento global, o efeito estufa, a depleção da 
camada de ozônio, a perda da biodiversidade, o esgotamento dos recursos naturais não 
renováveis e diferentes outros problemas ambientais parecem sérias ameaças à vida nas 
regiões desertificadas.  

Pode-se observar que os eventos naturais se associam à dinâmica da sociedade, em que 
cada região geográfica, em suas diferentes características, participa influenciando, 
interconectadamente, toda a evolução ecológica planetária e, ao mesmo tempo, sendo fruto 
de uma articulação global. É nesse sentido que um estudo transdisciplinar da região do 
semi-árido potiguar favorece uma maior compreensão dos problemas da região o que 
levará a escola no processo de ensino-aprendizagem contribuir com ações mais eficazes de 
convivência no semi-árido.  

A má administração dos recursos naturais, como a desertificação, a erosão, a poluição do 
ar, o esgotamento dos recursos hídricos e a contaminação do solo, são reflexos diretos da 
organização das formas geográficas em cada lugar.  E é por isso que cada lugar possui uma 
resposta ambiental específica que se dimensiona interconectadamente na maneira como 
cada região trata o seu meio natural e, também, como os fluxos externos se dirigem para 
esse sistema (CAMARGO, 2005). 

Como cada lugar geográfico é uma associação de elementos que interagem em 
interconexão, cada qual pode ser analisado como um subsistema componente de um 
sistema maior, que é a totalidade. 

Porém, para se compreender como essa totalidade que interconecta sociedade e natureza 
pode estar contribuindo com possíveis mudanças ambientais, faz-se necessário que a 
educação contribua com o desenvolvimento de tecnologias educacionais para subsidiar os 
professores com materiais didáticos interativos e dinâmicos no sentido de contribuir para 
minimizar os problemas decorrentes dos impactos causados pela relação sociedade 
natureza.  

A educação, sendo vista como um processo interconectado, contribui definitivamente para 
que novas tecnologias educacionais, facilitem a intervenção do homem envolvendo-o na 
dinâmica ambiental de cada lugar. E, se o processo de ensino-aprendizagem faz uso dessas 
tecnologias então suas conseqüências são reproduzidas e irão interferir no equilíbrio de 
cada sistema, pois a essência do ambiente é a busca dinâmica do seu estado de equilíbrio, 
e, assim a sustentabilidade será uma resposta a essa relação geográfica. 

Portanto, a importância no processo de ensino-aprendizagem da incorporação de novos 
materiais didáticos, mais dinâmicos, que facilitem a compreensão e integração dos alunos 
com os problemas ambientais da sua região para assim promover as potencialidades 
existentes na região do semi-árido potiguar é fundamental para uma relação mais 
equilibrada da sociedade com o meio ambiente. 
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3 O SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO 

3.1  A desertificação 

A porção semi-árida do Nordeste Brasileiro tem cerca de 900.000 km². O semi-árido 
Potiguar é parte integrante do Polígono das Secas e a desertificação ocorre em todos os 
níveis, sendo mais intensa, no Rio Grande do Norte, na região do Seridó.   

A desertificação ocorre em mais de 100 países do mundo. Por isso é considerada um 
problema global. No Brasil existem quatro áreas, que são chamadas núcleos de 
desertificação, onde é intensa a degradação. Elas somam 18,7 mil km² e se localizam nos 
municípios de Gilbués, no Piauí; Seridó, no Rio Grande do Norte; Irauçuba, no Ceará e 
Cabrobó, em Pernambuco. As regiões áridas, semi-áridas e subúmidas secas, também 
chamadas de terras secas, ocupam mais de 37% de toda a superfície do planeta, abrigando 
mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, 1/6 da população mundial, cujos indicadores são de 
baixo nível de renda, baixo padrão tecnológico, baixo nível de escolaridade e ingestão de 
proteínas abaixo dos níveis aceitáveis pela Organização Mundial de Saúde - OMS. Mas a 
sua evolução ocorre em cada lugar de modo específico e apresenta dinâmicas influenciadas 
por esses lugares.  

A Desertificação é definida como processo de destruição do potencial produtivo da terra 
nas regiões de clima árido, semi-árido e sub-úmido seco. Muitas outras situações 
consideradas como graves problemas de desertificação foram sendo detectadas ao longo do 
tempo em vários países do mundo. América Latina, Ásia, Europa, África e Austrália 
oferecem exemplos de áreas onde o homem, através do uso inadequado e/ou intensivo da 
terra, destruiu os recursos e transformou terras férteis em desertos ecológicos e 
econômicos.  

A desertificação origina-se pela intensa pressão exercida por atividades humanas sobre 
ecossistemas frágeis, cuja capacidade de regeneração é baixa. Esse processo diz respeito à 
atividade predatória que irá conduzir a formação de desertos. Assim compreende-se que a 
área de desertificação é aquela onde o fenômeno já se manifesta e a área propensa à 
desertificação é aquela onde a fragilidade do ecossistema favorece o processo de instalação 
da desertificação. As causas mais freqüentes da desertificação estão associadas ao uso 
inadequado do solo e da água no desenvolvimento de atividades agropecuárias, na 
mineração, na irrigação mal planejada e no desmatamento indiscriminado.  

Os principais problemas encontrados no semi-árido são: a) A vulnerabilidade às secas, que 
impactam diretamente a agricultura e a pecuária; b) A fraca capacidade de reorganizar a 
estrutura produtiva do sertão; c) O desmatamento resultante da pecuária extensiva e do uso 
de madeira para fins energéticos; d) Os problemas graves de desertificação já identificados; 
e) sinalização dos solos decorrente do manejo inadequado na agricultura e no pastoreio; f) 
A perda de dinamismo de atividades industriais e comerciais; g) A precária conservação da 
infra-estrutura rodoviária; h) O precário atendimento dos serviços de comunicação; i) O 
precário sistema de difusão tecnológica; j) A baixa produção científica e tecnológica para 
as necessidades do semi-árido; k) A deficiência nos níveis de capacitação da mão-de-obra 
rural, industrial e do comércio; l) A fragilidade institucional; m) A gestão municipal sem 
planejamento e comprometimento com objetivos em longo prazo. 
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As Possíveis causas da desertificação são o desmatamento, que além de comprometer a 
biodiversidade, deixa os solos descobertos e expostos à erosão, ocorre como resultado das 
atividades econômicas, seja para fins de agricultura de sequeiro ou irrigada, seja para a 
pecuária, quando a vegetação nativa é substituída por pasto, seja diretamente para o uso da 
madeira como fonte de energia (lenha e carvão). O uso intensivo do solo, sem descanso e 
sem técnicas de conservação, provoca erosão e compromete a produtividade, repercutindo 
diretamente na situação econômica do agricultor. A cada ano, a colheita diminui, e também 
a possibilidade de ter reservas de alimento para o período de estiagem. É comum verificar-
se, no semi-árido, a atividade da pecuária ser desenvolvida sem considerar a capacidade de 
suporte da região, o que pressiona tanto pasto nativo como plantado, além de tornar o solo 
endurecido, compacto.  

A irrigação mal conduzida provoca a salinização dos solos, inviabilizando algumas áreas e 
perímetros irrigados do semi-árido, o problema tem sido provocado tanto pelo tipo de 
sistema de irrigação, muitas vezes inadequado às características do solo, quanto, 
principalmente, pela maneira como a atividade é executada, fazendo mais uma molhação 
do que irrigando. Além de serem correlacionados, esses problemas desencadeiam outros, 
de extrema gravidade para a região. É o caso do assoreamento de cursos d'água e 
reservatórios, provocado pela erosão, que, por sua vez, é desencadeada pelo desmatamento 
e por atividades econômicas desenvolvidas sem cuidados com o meio ambiente.  Assim, 
como conseqüência da desertificação aponta-se:  

• A natureza ambiental e climática: como perda de biodiversidade (flora e fauna), a 
perda de solos por erosão, a diminuição da disponibilidade de recursos hídricos, 
resultado tanto dos fatores climáticos adversos quando do mau e a perda da 
capacidade produtiva dos solos em razão da baixa umidade provocada, também, 
pelo manejo inadequado da cobertura vegetal.  

• A Natureza social: abandono das terras por partes das populações mais pobres, a 
diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade infantil, a diminuição 
da expectativa de vida da população e a desestruturação das famílias como 
unidades produtivas. Acrescente-se, também, o crescimento da pobreza urbana 
devido às migrações, a desorganização das cidades, o aumento da poluição e 
problemas ambientais urbanos.  

• Natureza econômica: destacam-se a queda na produtividade e produção agrícolas, a 
diminuição da renda do consumo das populações, dificuldade de manter uma oferta 
de produtos agrícolas de maneira constante, de modo a atender os mercados 
regional e nacional, sobretudo a agricultura de sequeiro que é mais dependente dos 
fatores climáticos.  

• Natureza político institucional: há uma perda da capacidades produtiva do Estado, 
sobretudo no meio rural, que repercute diretamente na arrecadação de impostos e 
na circulação da renda e, por outro lado, criam-se novas demandas sociais que 
extrapolam a capacidade do Estado de atendê-las.  

 Diante de tudo o que foi abordado, conclui-se que o processo de recuperação de 
uma área desertificada é complexo, pois necessita de ações capazes de controlar, prevenir e 
recuperar as áreas degradadas. Paralelamente a estas ações, cabe uma maior  
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conscientização política, econômica e social no sentido de minimizar e/ou combater a 
erosão, a salinização, o assoreamento entre outros.  

No dia 17 de junho, de todos os anos, comemora-se o Dia Mundial de Combate à 
Desertificação e à Seca. 

 

3.2 O semi-árido no Rio Grande do Norte 

Abrangendo 98% do território do estado, o semi-árido norte-riograndense possui a típica 
caracterização das outras áreas onde predomina: baixos índices pluviométricos além da má 
distribuição das chuvas, que acarretam um grande problema de escassez de água.  

Aliados a esta questão, existem também outros fatores que dificultam a produtividade do 
solo, tanto para a agricultura como para a pecuária, atividades que constituíram a base da 
economia rural do estado nas ultimas décadas. 

A agricultura de sequeiro, largamente produzida no Rio Grande do Norte, feita com 
culturas exigentes em água e solo, depende da quantidade de chuvas, por esse motivo ela é 
praticada de forma improdutiva. Não apenas pela irregularidade dessas chuvas e pela má 
qualidade dos solos, que são, em sua maioria arenosos ou pedregosos, mas também pela 
forma arcaica com que é produzida.  

Em época de chuvas essa produção é considerada boa, porém no período das secas não há 
produção. Se não há produção no campo, não há alimento e sustento para as famílias que 
dependem da agropecuária.  

[...]  mesmo nos anos de chuvas regulares, ou seja, de bom 
inverno, a pobreza da maioria da população sertaneja 
permanece numa demonstração de que a seca apenas 
aprofunda uma situação de dificuldades para as populações 
[...] (FELIPE, 2004 p.63) 

Com o surgimento da agroindústria a situação se agravou ainda mais, novas tecnologias e 
grandes empresas passaram a atuar no meio rural, desta forma, aquela produção que era 
feita de forma artesanal foi perdendo ainda mais o seu espaço e as antigas grandes fazendas 
foram gradativamente sendo abandonadas.Nota-se então o processo de êxodo rural, fator 
que contribui para o inchaço das áreas urbanas.  

Esse contingente de pessoas provindas do campo constitui uma grande quantidade de mão 
de obra desqualificada, com isso cresce também o desemprego e as condições precárias de 
sobrevivência.  

Diante desta realidade fez-se necessária uma nova forma de produção agropecuária que 
promovesse sustento para as famílias e sustentabilidade para o solo. Para isto foram 
implantadas formas viáveis de armazenamento da água, além da adequação da produção ao 
clima e ao solo da região. Estas novas formas de convivência já estão sendo desenvolvidas 
através de projetos e incentivos de órgãos responsáveis e de ONGs envolvidas, mas ainda 
há uma grande e urgente necessidade de expansão dessas práticas. 
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3.3 A região do município de Assu 

O município de Assu está localizado na microrregião do Vale do Assu, possui uma área 
territorial de 1.292 km² e é considerado o oitavo município mais populoso do Rio Grande 
do Norte, com cerca de 52.000 habitantes (de acordo com o IBGE, 2007), sendo que 38 mil 
estão na zona urbana e 14 mil na zona rural.  

A base econômica é a agricultura e a pecuária, com a fruticultura irrigada voltada para 
exportação, desenvolvendo-se também o comércio e a pesca, além da forte influência da 
exploração petrolífera e da indústria de cerâmica, destacando-se neste setor como uma das 
cidades mais importantes do estado. Porém, com o crescimento da indústria da cerâmica a 
área propicia a intensificação do processo de desertificação, já que a fonte de energia mais 
utilizada para alimentar estas indústrias é a madeira. De acordo com o PNCD – Plano 
Nacional de Combate a Desertificação, desertificação é a degradação da terra nas zonas 
áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas, resultantes de fatores diversos tais como as 
variações climáticas e as atividades humanas. 

O Estado do Rio Grande do Norte possui cerca de 57,4% do seu território incluído nas 
categorias muito grave e grave de ocorrência de desertificação.E Assu, juntamente com 
outros municípios somam 18,9% de todo o Estado incluídos na categoria de muito grave,o 
que evidencia processos de degradação ambiental bastante preocupantes, conforme o 
MMA/PNCD. 

Sobre os aspectos hidrográficos, a cidade é abastecida pela Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, localizada no Rio Piranhas-Açu, Açude Medubim, Lagoa do Piató e Gruta dos 
pingos. Sobre esta primeira, possui capacidade de armazenar 2,4 bilhões de metros cúbicos 
de água. È considerado o segundo maior reservatório de água já construído pelo DNOCS – 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; e a segunda maior barragem do 
nordeste brasileiro. Entretanto, há possibilidades de haver contaminação desta barragem 
em virtude da exploração da mina de ferro Jucurutu. Além da contaminação da barragem 
por bactérias cianofíceas, tornando a água imprópria para o consumo humano, o que é 
bastante preocupante já que é responsável pelo abastecimento doméstico de quase 415 mil 
habitantes do semi-árido brasileiro. 

Já a Lagoa do Piató, localizada no município de Assu, possui 18 km de extensão e 2,5 km 
de largura, e capacidade de acumular 96 milhões de metros cúbicos d’água, é um dos 
maiores reservatórios do Estado. É de extrema importância para o entorno, já que grande 
parte da população têm como fonte de renda a agricultura e a pesca.  

 

3.4  A lagoa do Piató   

Está localizada no município de Assu, no estado do Rio Grande do Norte.   Possui 18 km 
de extensão e 2,5 km de largura, e capacidade de acumular 96 milhões de metros cúbicos 
d’água, é um dos maiores reservatórios do Estado.  A lagoa além de seus olheiros 
permanentes, é abastecida pelo complexo Piranhas - Assu, através do canal do Pataxós.  
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Figura 1 -  Fotografia de satélite mostrando a localização da lagoa do Piató. Em 

16/12/2006. Fonte adaptada pelo site da web: http: // www.mapquest.com. 
 

No que se diz respeito aos dados e informações históricas de que dispomos sobre a Lagoa 
do Piató, não cabe uma epistemologia da ciência da história. Optamos, ao invés disso, por 
apresentar aqui dados de duas naturezas distintas, duas fontes, enfim, dois atores que falam 
de uma mesma história, um mesmo lugar e um mesmo tempo. Assim, de um lado, temos o 
relato dos moradores da lagoa; de outro, os registros de  historiadores sobre a mesma 
região. Ao lado das referências já publicadas, temos o resgate da memória por meio da fala 
do pescador. (Almeida, 2006, p 23). 

A colonização da região tem inicio com a chegada do Capitão João Fernandes Vieira em 
1668, tendo sob seu comando uma expedição de homens incluindo os índios Potyguara, 
onde fundaram o Arrayal, à margem esquerda do rio Assu. A colonização só é efetivada 
após 30 anos de luta contra os índios, na guerra dos bárbaros.  

Nas suas Várzeas, no ano de 1920, plantavam-se cereais, algodão, cana-de-açúcar, frutas 
como o melão e a melancia, hotaliças, cebola, batata, de Tapuí- espécie de capim do qual 
se extraía uma fibra sedosa. 

Até meados dos anos 70 a principal fonte renda da região era a agricultura familiar, e a 
pesca como renda complementar. Com a construção da Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, houve um inversão da economia, se a pesca era um complemento familiar, hoje 
é a principal fonte de renda assalariada. A perca progressiva da terra para grandes 
latifundiários fez do agricultor pescador um pescador profissional, que leva uma 
intensificação no processo de pesca desequilibrando o processo natural.  
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3.4.1 A vegetação 

Caatinga é o bioma do Nordeste brasileiro. A palavra “caatinga” é de origem tupi e 
significa mato branco. É um termo que se refere ao aspecto dessa vegetação típica de 
região nordestina de clima semi-árido – notadamente na estação seca -,em que a maioria 
das árvores perde as folhas e os troncos esbranquiçados e secos dominam a paisagem.  
(Almeida-cortez, 2007, p9) 

O clima é dos tipos áridos e semi-áridos, com temperaturas médias anuais elevadas, 
compreendidas entre 27º e 29º.A Caatinga é também caracterizada por um sistema de 
chuvas extremante irregular de ano para ano, o que resulta em severas secas periódicas e 
torna a vida do sertanejo  difícil, levando-o a emigrar. 

A maioria das chuvas na Caatinga (50%- 70%) concentra-se em três meses consecutivos, 
embora  exista grande variação anual, além de serem freqüentes longos períodos de seca. 
(Almeida-cortez, 2007,p12) 

Na lagoa predomina a região de Caatinga. E sua flora é muito rica em :  

• Carnaúba- é uma árvore da família  Arecacease, endêmica no semi-árido do 
nordeste brasileiro. È conhecida como árvore de vida, pois oferece uma 
infinidade de uso ao homem: as raízes tem uso medicinal como eficiência 
diurética, os frutos são ricos em nutrientes para ração de animal, o tronco é 
madeira de qualidade para construção e suas palhas servem para a produção 
artesanal. 

     Para o agricultor- pescador Chico Lucas os pés de carnaúbas macho e fêmea são 
diferentes entre si, dadas certa característica: o tronco da fêmea tem suas frestas 
viradas para a esquerda, enquanto no macho elas são viradas para a direita. Elas 
se produzem principalmente por estarem muito próximas. O vento, os pássaros e 
as abelhas também ajudam, fazem a fecundação. Quando ela nasce, forma o 
caule para cima. Às vezes, por causa da erosão e da enchente da lagoa, a raiz 
apodrece dentro d’água, ela arreia, mas não morre. Ela procura se defender, ela 
quer viver! Ela está torta daquele jeito, mas procura sempre a linha do Sol ( 
Almeida,2007, p.35) 

• Juazeiro- Furtos, folhas e ramos são utilizadas como forragem para bovinos, 
caprinos e suínos. As raspas da entrecasca (a casca interna), ricas em saponina, 
servem para a confecção de sabão e pasta de dente. A casca é excelente tônico 
capilar  quando em infusão ou marcera. A infusão das é estomacal e a água do 
fruto (juá) serve para amaciar e clarear a pele. (Almeida-cortez, 2007, p22) 

     Segundo o agricultor-pescador é uma planta que se reveste na Caatinga sem 
receber água por que a natureza oferece um ciclo de oxigênio para ela se 
revestir, para quando chegar a chuva ela estará pronta para vagear, para produzir 
sua semente. (Almeida, 2007, p.34)  

• Mandacaru (Cereus jamacaru) - Cacto de grande porte, que pode atingir até 10m 
de altura, apresenta-se colunar, de tronco multirramificado e espinhos amarelos  
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• medindo cerca de 2 cm de comprimento. Do tronco adulto retiram - se tábuas de 
até 30 cm de comprimento. (Almeida-cortez, 2007, p.23) 

• Jurema – é uma árvore que suporta a seca e, com um ano bom de inverno, ela 
reage. Com cinco ou seis anos você corta um partido (área delimitada de plantio) 
de jurema e com mais cinco ou seis anos aquele cipó que ficou dá madeira 
novamente. É a madeira mais procurada aqui na nossa região por ser a mais  
rápida no crescimento.   

     Para Chico Lucas é uma árvore que suporta a seca e, com um ano bom de 
inverno ela reage com cinco ou seis anos você corta um partido de jurema e com 
mais cinco ou seis anos aquele cipó que ficou dá madeira novamente. È a 
madeira mais procurada aqui na nossa região por ser a mais rápida no 
crescimento. (Almeida, 2007, p. 37) 

 

 
Imagem 1 – Jurema Branca na várzea 

Foto: Wyllys Farkatt 
 
• Baobá – a espécie alcançam uma altura de 5 a 25m e até 7 metros de diâmetro  do 

tronco. Destaca-se pelo armazenamento de água dentro do tronco, que pode 
alcançar até 120.000 litros. 

     Conforme Chico Lucas a folha tem cinco pontas que representam os cincos 
chagas de nosso senhor Jesus Cristo. Segundo os historiadores é a árvore do 
sofrimento, até por que a região nativa dela é o deserto do Saara. Ela captura 
água para as pessoas que andam no deserto morrendo de sede. Eles furam um 
buraco no tronco dela e aquele buraco forma uma bacia, e aquela bacia enche 
d’água como se fosse água mineral. Por isso é que a chamam de árvore sagrada. 
(Almeida, 2007, p. 34) 
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Imagem 2 – Baobá na Fazenda Curralinho 

Foto: Wyllys Farkatt 
 

• Umbuzeiro/imbuzeiro (Spondias tuberosa) – Folhas e frutos servem de 
alimentação para bovinos, caprinos e ovinos. A cunca (raiz)  é utilizada para 
aliviar  a sede humana e também para a fabricação de doce caseiro. Do fruto se 
extrai a polpa, que também pode ser utilizada na fabricação de doce caseiro, 
suco e, mistura ao leite e adoçada com açúcar ou rapadura, constitui a imbuzada, 
alimento preferencial dos sertanejos na época da frutificação da planta. O fruto 
maduro é uma ótima fonte de vitamina C. (Almeida-cortez, 2007,p12). 

• Baraúna (Schinopsis brasiliensis) – A madeira dessa árvore é muito empregada 
no fabrico de móveis e na construção civil. Essa árvore também tem lugar de 
destaque na nossa flora, tanto pela sua exuberância e beleza, quanto pelas suas 
inúmeras aplicações, possui propriedades calmantres. Seus frutos são vargens de 
natureza lenhosa., grossas, em forma de foice arredondadas e cobertas de pêlos. 
(Almeida-Cortez, 2007, p. 26) 

• Macambira-de-flecha (Bromélia laciniosa) – Planta herbácea, suas folhas e 
pseudocaule, quando queimados, são usados para alimentação de bovinos, 
caprinos e suínos. Serve também para a produção de farinha nos anos  é 
empregada para contenção de taludes, às margens de rodovias e para 
ornamentação urbana. (Almeida-cortez, 2007, p.27). 

 

3.4.2 A fauna 

• Asa-branca - Sua alimentação consiste de sementes e pequenos fruto, coletados 
principalmente no solo. A asa-branca nidifica em árvores, onde constrói um 
ninho achatado com gravetos entrelaçados. A postura é de um único ovo branco, 
incubado pelo casal- neste caso, macho e fêmea se revezam no tratamento do 
filhote.(Almeida-cortez, 2007, p.40) 
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• Curimatã- sobre a curimatã (Prochilodus lineatus) : é um dos peixes de maior 

importância na piscicultura comercial do nordeste do Brasil. È a partir da pesca 
de curimatã, que os habitantes da Lagoa do Piató complementam sua renda 
familiar, com a venda para empresas de peixes do Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Fortaleza. 

• Gavião-carcará- Trata-se de um falconiforme, com uma face de coloração uva, 
amarela ou vermelha e com um penacho em sua nuca. Suas pernas são grandes e 
fortes, de cor amarelada. O carcará se alimenta de vários tipos de pequenos 
animais, como lagartixas, anfíbios, caracóis, serpentes e pequenas aves. O 
alimento que não consegue digerir é regurgitado em forma de pelotas.   

• Jaguatirica (leopadus pardalis) - Seus habitats  compreendem as florestas as 
florestas tropicais, a Caatinga, os Cerrados e o Pantanal. São os maiores gatos-
do-mato do Brasil. Seu peso e tamanho variam conforme o habitat, o tipo e a 
quantidade de alimentos disponível. Alimenta-se de pequenos mamíferos como 
filhotes de veados, pacas, cutias, preás e pequenas ave. Outra particularidade 
observada é a sua adaptação a ambientes degradados, inclusive bem próximos às 
cidades, onde pode se alimentar de carniça. (Almeida-cortez, 2007, p.32) 

• Gato-maracajá (Leopardus wiedii) - Tem a pelagem muito parecida com a 
jaguatirica e do gato-do-mato, com coloração amarelo-dourada e rosetas escuras 
dispostas principalmente nas laterais do corpo. No dorso, as rosetas escuras se 
fundem formando listras que vão do topo dos olhos à base da cauda. È um 
animal de pequeno porte, tendo de 70 a 90 cm de comprimento total e peso 
médio de cerca de 3,5kg. Tem ampla distribuição, estendendo-se desde o norte 
do México até o Uruguai e norte da Argentina. Sua presença está geralmente 
associada a matas. È um animal de hábito noturno, pouco estudado, não havendo 
muitas informações a respeito de suas características sociais. Os principais itens 
de sua alimentação são pequenos roedores arborícolas, vindo a seguir pequenas 
aves, artrópodes e frutas. A gestação dura de 66 a 84 dias, nascendo de 1 a 2 
filhotes. (Almeida-cortez, 2007, p.33) 

• Tatu-bola (Tolypeutes tricintus)- O tatu-bola o menor (40 a 53 cm de 
comprimento) e o único tatu endêmico do território brasileiro- pertence à mais 
rara espécie de edentados do nosso do nosso território, sendo considerado em 
perigo, de acordo com a lista da IUCN. Possui pequeno porte e é dotado de uma 
carapaça convexa recoberta por placas queratinizadas variando de ovais  a 
hexagonais. O escudo cefálicas é bastante desenvolvido. Possui uma curta cauda, 
recoberta por placas arredondadas. Sua cor varia de amarelo a pardo escuro, 
dependendo do ambiente que habita. Sua característica típica é a habilidade de se 
enrolar – uma atitude de defesa – quando molestado ou em situações de perigo, 
daí o nome de tatu-bola.(Almeida-cortez, 2007, p.33) 

• Mocó - O mocó é um roedor típico da Caatinga que se assemelha bastante a um 
preá, porém um pouco maior e atinge, na fase adulta, cerca de 40 cm de 
comprimento e 800 g de peso. Vive entre rochedos e regiões pedrosas da 
Caatinga, abrigando-se em buracos ou fendas (locas) existentes entre as pedras. 
A coloração predominantes é cinza-claro, sendo a parte posterior da coxa 
castanho ferruginoso. O mocó apresenta nas patas, coxins calosos e unhas  
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rígidas desenvolvidas, que tornam possível esse a animal escalarem árvores. 
Alimentam-se de folhas, brotos, ramos, frutos, casca de árvores, raízes e 
tubérculos encontrados na vegetação. Possuem comportamento social, formando 
grupos familiars(Almeida-cortez, 2007, p. 35) 

• Sapo-cururu - É muito comum observar este anfíbio de hábitos noturnos 
próximos de águas paradas, onde realizam a postura de seus ovos. Os machos 
são menores do que as fêmeas e coaxam para atraí–las. As fêmeas, por sua vez, 
não emitem som. Os machos também possuem cores diferentes das fêmeas, 
sendo amarelo-pardacento; já as fêmeas   são características por ter uma 
coloração mais escura. (Almeida-cortez, 2007, p. 49) 

 

3.4.3 Aspectos sociais e econômicos  

Se antes a pesca era um complemento da agricultura, hoje se tem a inversão desse processo 
em ritmo crescente. A inversão agrícola agricultura-pesca, por sua vez, tende, atualmente, 
para outro re-arranjo nas condições de reprodução das famílias dos pescadores daquela 
área. Trata-se do consócio pesca-assalariamento. 

Das atividades agrícolas, apenas o plantio e a colheita de capim e feijão nas vazantes  e o 
preparo das terras ocupam pequena parte do tempo da população. Inversamente, nos outros 
sete meses, de março a setembro, cai a pesca e aumenta as tarefas ligadas à produção de 
alimentos - limpa, replanta, colheita – em solos de tabuleiro e várzea. 

O sistema produtivo dos atuais habitantes do Piató está ancorado sobre o eixo de três 
atividades principais – a pesca, a agricultura e o assalariamento 

Assim, os que trabalham diretamente na pesca são, segundo se autodefinem: a) sujeitos, 
quando trabalham para o dono da canoa e dos instrumentos de pesca, ou b) autônomos, 
quando possuem aqueles meios e trabalho. Grande parte dos pescadores, no entanto, é 
sujeito ao dono que paga 50% do preço/quilo estabelecido, com muita variação, pelos 
intermediários. 

Entre os que não executam a pescaria, mas estão a ela atrelados como fonte de renda, 
temos: a) o dono dos instrumentos de trabalho; b) o barraqueiro matuto; c) o atravessador 
que compra o peixe do barraqueiro ou dos pescadores e o revende, e por fim d0 o artesão, 
que confecciona e remenda as redes de pesca. 

Devemos registrar recentemente a presença de dois atores no circuito de pesca da Lagoa do 
Piató. Trata-se do Governo do Estado através de um programa de intervenção na pesca do 
Rio Grande do Norte e de uma empresa de tratamento e beneficiamento do pescado 
(Almeida, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A região do semi-árido apresenta uma riqueza de informações para todas as pessoas, seja 
morador da região, seja da cidade que tem pouco conhecimento da realidade do semi-árido.  
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O fato é que precisamos tornar cada vez mais conhecida esta região para poder aprender a 
conviver com suas potencialidades.   

O município de Assu tem uma rica biodiversidade vegetal e animal, que não é de toda 
conhecida, onde abundam uma infinidade de espécies endêmicas. Essa riqueza precisa ser 
conhecida pelos nossos estudantes nas escolas, tanto da cidade, quanto do próprio 
município que devido ao uso de livros didáticos de geografia produzidos no sudeste do país 
não trazem as informações e conhecimentos da região, com isso, o processo de ensino-
aprendizagem da geografia local fica relegado a poucas informações que estes livros 
trazem.  

Assim, a relevância desta pesquisa está no caráter transdisciplinar que será desenvolvido 
para elaboração do material didático para o ensino da geografia do semi-árido do 
município de Assu no Estado do Rio Grande do Norte.        
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RESUMO: 
O trabalho estuda a presença da mulheres no CEFET-RN e, transversalmente, a participação de ex-
alunas do CEFET-RN no mercado de trabalho. Para tanto, fizemos uma pesquisa bibliográfica 
acerca da evolução econômica do Brasil no século XX e como tal evolução refletiu-se nas 
condições de trabalho, trazendo as mulheres para as instituições públicas e privadas. 
Além da pesquisa bibliográfica, faremos, no próprio CEFET-RN, um levantamento de fontes 
primárias que possam nos indicar o quanto de ex-alunas da instituição foram incorporadas ao 
mercado de trabalho nas funções para as quais foram preparadas. Entrevistas com ex-alunas 
também servirão para embasar o presente trabalho e estarão disponibilizadas em site preparado pelo 
professor Givanaldo Rocha de Souza (Projeto Portal da Memória do CEFET-RN).. 

 
PALAVRAS-CHAVE: CEFET-RN, mulheres, trabalho, sociedade, Rio Grande do Norte.   
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ROMPENDO BARREIRAS: A PRESENÇA FEMININA NO CEFET-RN 

 
 

INTRODUÇÃO 
 A ciência não é a única forma de explicação da realidade. Como destaca Chalmers (1994,p. 
57-58), “as candidatas a leis e teorias científicas” seriam “justificadas pelo confronto rigoroso delas 
com o mundo, de modo a tentar estabelecer sua superioridade em relação a outras concorrentes”. 
 Nós que fazemos parte da Unidade de Ensino Descentralizada da Zona Norte de Natal 
(UNED/ZN) do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET/RN) 
pretendemos contribuir para resgatar um quinhão importante de uma história centenária, pois 
entendemos que a escola tem que estar antenada com o futuro, pois lá não chega “sem estar quite 
com o passado” (VICTOR HUGO, 2002, v 2., p. 682). 
 É missão da escola valorizar e resgatar o passado. É dele e é nele que se forjam a informação 
e o conhecimento. O exercício da cidadania pressupõe o resgate do passado e a compreensão da 
cultura. Sem isso não há cidadãos. 
 
 
TEXTO  
  O início do século XX registra um Brasil que estava em marcha batida em direção à 
industrialização. E a industrialização brasileira resultou num processo acelerado de ingresso das 
mulheres no mercado de trabalho. No Rio Grande do Norte esse processo avançou tardiamente. 
Somente na segunda metade do século XX, as mulheres começaram a ocupar massivamente o 
mercado de trabalho. 
 Quando um país passa por um processo de industrialização, em moldes capitalistas, 
formasse uma classe operária. Nos países recentemente industrializados a formação da classe 
operária se deu “num período em que a internacionalização do processo já está consideravelmente 
avançada” (SINGER, 1988, p. 42). 
 A sociedade organiza as necessidades de acordo com o que convém aos grupos dominantes. 
Em dado momento, as mudanças extrapolavam, se considerarmos o conservadorismo da sociedade 
brasileira na primeira metade do século XX, os limites do razoável. Estudiosos apontam como as 
mudanças incomodavam: 

 
As mudanças no comportamento feminino ocorridas ao longo das três primeiras décadas 
deste século incomodaram conservadores, deixaram perplexos os desavisados, estimularam 
debates entre os mais progressistas. Afinal, era muito recente a presença das moças das 
camadas médias e altas, as chamadas “de boa família”, que se aventuravam sozinhas pelas 
ruas da cidade para abastecer a casa ou para tudo o que se fizesse necessário (MALUF & 
MOTT, 1998, p. 368). 
 

 Até pouco tempo atrás, a historiografia enfatizou personagens masculinos. Quando nos 
propomos a um estudo no campo da História das Mulheres, voltamos o olhar para a História 
Cultural, que, conforme Rachel Soihet está  
 

preocupada com as identidades coletivas de uma ampla variedade de grupos sociais: os 
operários, camponses, escravos, as pessoas comuns. Realizam-se os objetos de 
investigação histórica, e nesse ínterim, as mulheres são alçadas a condição de objeto e 
sujeito da história (1997, p. 276). 

 
 Em certo momento, as mulheres, já acostumadas com os direitos conquistados quiseram 
mais. A própria sociedade, mais plástica, acatou. E, ainda, veio a conveniência de destinar as 
mulheres ao mercado de trabalho, geralmente em serviços que exigiam baixa qualificação, 
mecânicos e repetitivos. Buscou-se convencê-las de que, ocupando-se deles, igualavam-se ao  
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homem. E elas se convenceram. A estrutura do emprego e trabalho feminino no Brasil no período 
de 1920 a 1970 aponta o deslocamento crescente das populações do campo para a cidade, o que, no 
caso das mulheres, parece indicar uma tendência das grandes propriedades para a especialização em 
culturas comerciais (o trabalho feminino na agricultura se prende, em geral, à produção de 
subsistência).De lá para cá, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho só tem 
aumentado. Na região metropolitana de Natal mantém-se estável entre 2005 e 2006 (55%). 
Impulsionado a partir da década de 1940, o processo de urbanização acelerada no Brasil tem 
produziu efeitos perversos para grande parte da população do país. A falta de uma ampla política 
urbana capaz de garantir aos cidadãos possibilidades de acesso a moradia e bens e serviços de uso 
coletivo, como transporte, lazer, água, esgoto e coleta de lixo, acabou por aprofundar a exclusão 
social nas metrópoles brasileiras – problemas que vêm afetando de forma ainda mais cruel as 
mulheres. 
 É certo que, nas últimos décadas, o Brasil experimentou transformações importantes em 
várias dimensões da vida social. No cenário urbano, assistimos, por um lado, à modernização do 
país do ponto de vista tecnológico, e, por outro, à intensificação do déficit habitacional, 
acompanhada da precarização dos sistemas de transporte e de infra-estrutura básica. Apesar dos 
ganhos inegáveis obtidos depois da Constituição de 1988, ainda há desafios gigantescos para 
garantir a materialização dos direitos sociais no Brasil. Na busca para concretizar esse sonho, é 
imprescindível fortalecer um modelo de política urbana pública que reconheça e incorpore as 
especificidades e as singularidades da cultura brasileira. 
 A urbanização concentradora no Brasil está ligada à falta de capacidade produtiva das cidades em 
desenvolvimento para absorver a população imigrante. Tal fato advém da insuficiência ou mesmo 
da ausência de políticas de emprego e renda, e dos serviços de infra-estrutura urbana e habitacional, 
tais como moradia, abastecimento de água e saneamento, coleta regular de lixo, transporte, lazer, 
entre outros. 
 Nas sociedades industriais do Ocidente, a demarcação cultural dos papéis masculinos e 
femininos atua como um eixo ordenador das relações sociais, de tal forma que os atributos 
masculinos estão simbolicamente relacionados à idéia de superioridade, enquanto que os atributos 
femininos remetem à inferioridade. Intuímos que há um crescente número de ex-alunas do Cefet- 
RN engajadas em atividades científicas, jornalísticas e técnicas no mercado de trabalho, e que este 
contingente avança na direção da maior qualificação profissional embora, por razões históricas, 
permaneça menor a presença feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por homens, 
especialmente nos setores das engenharias e na pesquisa tecnológica aplicada, bem como no 
trabalho técnico no campo (ténicos em mecânica, eletrotécnica, etc). 
 Buscaremos elaborar um quadro da inserção das mulheres no sistema científico, tecnológico 
e de inovação no Brasil. Supomos que, a despeito do crescimento expressivo da qualificação 
profissional das mulheres, a participação feminina na produção do conhecimento e nos postos de 
comando ainda deixa a desejar. Para constatarmos a nossa suposição, organizamos o trabalho da 
seguinte maneira: 1) estudaremos a evolução recente da condição das mulheres no mercado de 
trabalho; 2) faremos uma síntese da inserção no mercado de trabalho; 3) examinaremos de que 
forma as ex-alunas do Cefet-RN conseguiram se estabelecer no mercado de trabalho. Este projeto 
resgata a história recente do Cefet-RN e, ao mesmo tempo, do Rio Grande do Norte. Isso é 
importante para que os cientistas sociais construam o saber científico partilhando basicamente as 
mesmas preocupações: a compreensão de problemas específicos e a superação das barreiras que 
poderiam atrapalhá-la (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 41). “A pesquisa é”, porém, um processo em 
que é impossível prever todas as etapas. O pesquisador está sempre em estado de tensão porque 
sabe que seu conhecimento é parcial e limitado – o 'possível' para ele” (GONDENBERG, 1999, p. 
13). 
 O diagnóstico da situação feminina no mercado de trabalho justifica-se, social e 
politicamente, face às alterações substantivas observadas nas últimas três décadas no perfil da  
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qualificação profissional das mulheres brasileiras, de modo geral, e norte-rio-grandense, em 
particular, observado na expressiva participação feminina no mercado de trabalho e na mobilização 
política em prol dos desta parcela da população. 
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RESUMO 
A germinação de sementes é o processo pelo qual a planta embrionária emerge de um período de 
dormência. Esta etapa do desenvolvimento das plantas depende de muitos fatores, entre os quais 
se incluem os de natureza genética e ambiental. Devido a escassez de informações sobre a 
percentagem e o índice de velocidade de germinação de plântulas de amaranto (Amaranthus 
spp), conduziu-se um estudo para determinar os efeitos de diferentes substratos na percentagem 
de emergência (PE), no índice de velocidade (IVE), no tempo médio para emergência (Tm) e no 
desenvolvimento inicial de plântulas de amaranto, sob condições de casa de vegetação (telado 
com 50 % de sombreamento) em Natal-RN, de 26/12/2007 a 16/01/2008. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Nos 
tratamentos, utilizaram-se os seguintes substratos: Areia de Praia (T1), Areia de Duna (T2), Areia 
de Rio (T3), Neossolo Quartzarênico Distrófico ou Solo de Arisco (T4) e Neossolo Flúvico 
Distrófico ou Solo de Aluvião (T5). O tratamento mais eficiente foi o T5, apresentando 95,56 % 
de sementes germinadas, tempo médio de 11,68 dias para germinação e os maiores ganhos no 
desenvolvimento inicial, seguido pelo T4. Os piores resultados foram constatados com o 
tratamento T1, que apresentou 75,56 % de sementes germinadas e tempo médio de 12,59 dias, 
com as menores magnitudes inerentes ao desenvolvimento inicial do amaranto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: emergência, germinação, semente, amaranto.  
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EFEITOS DO SUBSTRATO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE AMARANTO 
(Amaranthus spp) 

 
 
INTRODUÇÃO 

O amaranto (Amaranthus spp) é um pseudo-cereal, originado nas Américas do Sul e Central, 
pode atingir 1,78 m de altura (BERTI et al.,1996); dependendo das condições de cultivo o início 
da emergência ocorre 3 dias após o plantio e a floração 43 dias após a emergência;  apresenta 
diâmetro de caule com até 14,70 mm, copa pouco desenvolvida com área de folha mais 
desenvolvida de 210,00 cm2 e ciclo anual de aproximadamente 93 dias (COSTA, 2007). Suas 
sementes são claras (sem dormência), com diâmetro variando de 1,0 a 1,5 mm, espessura de 0,5 
mm (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1984) e peso médio de 0,70 g/1000 sementes 
(COSTA, 2007). 

A prática da agricultura orgânica e a procura por alimentos funcionais aumentaram 
consideravelmente em todo o mundo. Segundo Costa (2007), o amaranto é um vegetal que 
apresenta altos teores de proteínas nos grãos (18,88 %) e nas folhas (21,92 %); possui alta 
concentração de cálcio (29,63 g kg-1), magnésio (21,60 g kg-1), fósforo (4,80 g kg-1), zinco 
(26,78 mg kg-1) e ferro (424,31 mg kg-1) no tecido foliar, comparado ao existente em outros 
cereais como o milho, o arroz e o trigo. A grande demanda por esse vegetal, principalmente 
pelos grãos, é devido ao seu alto poder energético (MARCÍLIO et al., 2003), a digestibilidade de 
93 %, a ausência de glüten sendo, portanto, adequado para pacientes celíacos (PREGUNTAS 
FRECUENTES INDUSTRIAL, 2003), a sua ação como redutor do nível do colesterol LDL 
(STALLKNECHT; SCHULZ-SCHAEFFER, 1993), apresenta atividade anti-cancerígenas 
(NESARETNAM et al., 1995), protege a pele contra o envelhecimento (KOOYENGA et al., 
1996) e previnem doenças cardíacas e obstrutivas (WATKINS et al., 1993). 

As folhas do amaranto são nutricionalmente significantes fontes de betacaroteno, substância que 
inibe erupções polimórficas na pele causada pela luz (SEARLY et al., 1990). Tem havido 
interesses sobre a presença de oxalatos no amaranto os quais podem se relacionar ao cálcio e, 
assim, sua concentração iônica no sangue, conduzindo a hipocalcemia. Os oxalatos podem 
compor de 0,2 a 11,4 % da matéria seca no amaranto (TEUTONICO; KNORR, 1985). Os níveis 
de oxalatos são bastante reduzidos pelo vapor ou cozimento das folhas por dez minutos, o que 
não reduz significativamente o nível de nutrientes (SEARLY et al., 1990).  

Na área de Cuzco (Peru), as flores do amaranto selvagem (airampo) são usadas para tratar dores 
de dente e febre. As flores vermelhas, aquecidas, são também usadas para colorir o milho e 
chicha. No Equador, eles aquecem as flores e adicionam a água colorida no rum para purificar o 
sangue. Estas são usadas, também, pelas mulheres quando necessitam de ajuda para regular seu 
ciclo menstrual (EARLY, 1990). Na Ásia e na Índia Ocidental são usadas em sopas. Atualmente 
o amaranto foi selecionado pela NASA (National Aeronautics and Space Administration) para 
ser usado na alimentação dos astronautas nas viagens espaciais, devido ao seu alto valor nutritivo 
e sua alta digestibilidade (ASOCIACIÓN MEXICANA DEL AMARANTO, 2003). 

Diante essas características, o amaranto pode ser considerado como um alimento (flores, folhas e 
grãos) tipicamente funcional, sendo adequado para uso na alimentação de jovens e adultos. Por 
ser uma cultura agrícola pouca conhecida no Brasil, existe insuficiência de dados sobre as fases 
de desenvolvimento desse vegetal. A fase da germinação, por exemplo, é um dos estágios mais 
importantes para o desenvolvimento das culturas agrícolas, pois esta interfere no tempo para o 
início das demais fases.  
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Segundo Azevedo et al. (2001), a germinação e a emergência de plântulas de mamona (Ricinus 
communis L.) é um processo influenciado por diversos fatores, entre os quais citam temperatura, 
umidade, disponibilidade de oxigênio, estrutura do solo e profundidade de plantio das sementes. 
Vários substratos têm sido utilizados, por pesquisadores, visando otimizar a fase inicial do 
desenvolvimento de plântulas. Nascimento et al. (2000), afirmam haver inibição na germinação 
de sementes de jenipapo (Genipa americana L.) cultivadas no substrato areia.  

A germinação de sementes de Phoenix roebelenii não foi afetada com o uso de substratos 
diferentes (IOSSE et al., 2003). No entanto, Nogueira et al. (2003) constataram que o substrato 
areia proporcionava maior índice de velocidade de germinação de sementes de mangaba 
(Hancornia speciosa) ao mesmo tempo em que a areia, serragem e serpilho contribuíram 
satisfatoriamente para o índice de velocidade de germinação de sementes de angicos 
(Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan) (RAMOS et al., 1883). Quantitativamente, para a 
cultura do amaranto, uma percentagem de emergência de plântulas superior a 80 % é considerada 
ótima (WARREN et al., 2005). 

Fatores como a salinidade (JAMIL et al., 2006), a reserva e a disponibilidade de nutrientes 
interferem diretamente na taxa de germinação e no desenvolvimento inicial de plântulas 
(ALLOWAY, 1990; LOACH, 1998; COSTA et al., 2004). 

Neste contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos que diferentes substratos 
exercem na percentagem de emergência, no índice de velocidade e no tempo médio de 
germinação de plântulas de amaranto. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no período de 26 de dezembro de 2007 a 16 de janeiro de 2008 em uma 
casa de vegetação coberta com um telado (50 % de sombreamento), construída em área 
experimental do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, em Natal-
RN, situada nas coordenadas geográficas de 5º48’37,5” latitude sul e 35º12’14,4” longitude 
oeste, numa altitude média de 57 m, apresentando insolação média anual de 2800 h, com 
incidência de 0,86 cal cm-2 min-1 ou 600 J m-2 s-1 (FONTES NÃO CONVENCIONAIS DE 
ENERGIA, 1999). A classificação climática para a região, segundo Köppen (1948), é do tipo 
Bsh (clima seca com chuvas de inverno e quente). 

Utilizaram-se sementes da variedade BRS Alegria, um híbrido do gênero Amaranthus 
desenvolvido pela Embrapa Cerrados, originado do Amaranthus cruentus AM 5189, procedente 
dos Estados Unidos. As sementes foram semeadas em bandejas plásticas com comprimento, 
largura e profundidade, respectivamente, iguais a 41,0; 25,0 e 7,0 cm. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Foram 
testados cinco substratos diferentes para a germinação de sementes de amaranto: Areia de Praia 
(T1), Areia de Duna (T2), Areia de Rio (T3), Neossolo Quartzarênico Distrófico ou Solo de 
Arisco (T4) e Neossolo Flúvico Distrófico ou Solo de Aluvião (T5), todos no seu estado natural. 
As sementes, três por cova, foram dispostas em três e cinco fileiras igualmente espaçadas, 
respectivamente, nos sentidos longitudinal e transversal de cada bandeja, totalizando 15 covas e  

45 sementes por repetição. As parcelas foram irrigadas duas vezes ao dia (às 7:00 h e às 16:00 h) 
com a aplicação de uma lâmina total de água de 6 mm. 
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Dados de temperatura e umidade relativa do ar foram obtidos no interior da casa de vegetação 
através da instalação de termômetro e higrômetro digitais, respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1: Variação da temperatura (A) e da umidade relativa do ar (B) durante o período 
experimental. 

Avaliou-se diariamente a percentagem de emergência (PE) e o índice de velocidade de 
emergência (IVE) de plântulas de amaranto (MANGUIRE, 1962). Foram consideradas 
germinadas as sementes que originaram plântulas com a parte aérea totalmente emersa, bem 
formada e isenta de infecção (BRASIL, 1992).  

A altura de planta, o número de folhas por planta, a massa fresca e seca das plantas e o tempo 
médio para germinação (Tm), através da ponderação entre o número de sementes germinadas e o 
número de dias transcorridos (Equação 1), foram avaliados aos 20 dias após a semeadura 

total

nn
m N

dNdNdN
T

...... 2211 +++
=                                                         (1) 

onde: Tm é o tempo médio para germinação (dias); N1, N2...Nn indicam o número de sementes 
germinadas no primeiro, segundo, ..., e último dia; d1, d2, ..., dn indicam o número de dias para a 
germinação; e Ntotal é o número total de sementes germinadas por cada tratamento. 

A análise de variância foi realizada utilizando-se o software ASSISTAT Versão Beta e as 
diferenças entre as médias comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A emergência de plântulas iniciou-se 3 dias após o plantio (DAP), sendo que para esse período o 
tratamento T5 apresentou maior percentagem de emergência, onde emergiram 70,00 % das 
plântulas com o índice de velocidade de germinação igual a 10,50, seguido pelos tratamentos T2 
e T4, onde registrou-se uma emergência de 67,78 % das plântulas e IVE médio igual a 10,17,  

para ambos tratamentos. Observou-se nesse momento a menor taxa de emergência e o menor 
IVE para o tratamento T1, cujos valores de ambos foram iguais a zero. O tempo registrado para o 
início da emergência de plântulas de amaranto, T5, está compatível com o observado por Myers 
(1996) e Costa (2007), cujo valor foi de 3-4 dias. Este fenômeno pode ser uma conseqüência da 
maior retenção de água, melhor homogeneidade de temperatura, melhor estrutura e maior 
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disponibilidade de oxigênio no substrato utilizado no tratamento T5 em relação ao utilizado nos 
demais tratamentos, conforme observação de Azevedo et al. (2001). 

Os tratamentos apresentaram diferenças significativas e as respostas para o percentual de 
germinação e para o índice de velocidade de emergência foram semelhantes para os tratamentos 
T2, T4 e T5, sendo superiores aos dos tratamentos T1 e T3 (Tabela 1). 

Tabela 1: Percentual de emergência (PE) e índice de velocidade de emergência (IVE) de 
plântulas de amaranto 3 dias após o plantio. 

_____________________________________________________________________________ 
Tratamentos     PE (%)      IVE (plântulas dia-1)     
_____________________________________________________________________________ 
         T1       0,00   b    0,00   b 
         T2               67,78 a                         10,17 a 
         T3             13,34   b               2,00   b 
         T4               67,78 a                        10,17 a  
         T5               70,00 a              10,50 a 
_____________________________________________________________________________ 
Média                43,78     6,57  
DMS                19,78     2,97 
CV (%)              20,68                        20,69 
_____________________________________________________________________________ 
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 

Verificou-se, portanto, que o tipo de substrato interfere no tempo para o início da emergência de 
plântulas de amaranto. Não foram encontradas referências na literatura para se discutir o efeito 
de diferentes substratos no tempo para o início da emergência das sementes de amaranto. No 
entanto, pode-se inferir que os tratamentos T2, T4 e T5 apresentaram melhores condições para a 
germinação de sementes, tais como porosidade e esterilidade. Uma boa porosidade favorece o 
acúmulo e o movimento de água e de ar no solo, enquanto a esterilidade abstém o substrato de 
patogênicos que poderiam prejudicar a germinação de sementes. Essas observações estão 
compatíveis com as feitas por Nascimento et al. (2000), que afirmam haver inibição na 
germinação de sementes de jenipapo (Genipa americana L.) cultivadas no substrato areia. 
Segundo Martins et al. (1999), as plantas por emergirem mais rapidamente e permanecerem 
menos tempo nos estádios iniciais de desenvolvimento são menos susceptíveis à condições 
adversas. 

Por outro lado, a germinação de sementes no tratamento T1 e, consequentemente, a percentagem 
de emergência de plântulas de amaranto pode ter sido afetada pela alta salinidade do meio, fato 
também observado por Jamil et al. (2006). Com esse tratamento o início da emergência de 
sementes de amaranto ocorreu 4 DAP. No caso do tratamento T3 o fator determinante pode ter 
sido a granulometria e, consequentemente, a baixa retenção de água no substrato. Iosse et al. 
(2003) trabalhando com sementes de Phoenix roebelenii verificou que o uso de substratos 
diferentes não interferia na taxa de germinação dessa espécie. No entanto, o substrato areia 
proporcionou maior índice de velocidade de germinação de sementes de mangabeira 
(NOGUEIRA et al., 2003), ao mesmo tempo em que a areia, serragem e serpilho contribuíram 
satisfatoriamente para o índice de velocidade de germinação de sementes de angicos (RAMOS et 
al., 1883). 

Observou-se que a partir do 6º DAP a percentagem de emergência de plântulas de amaranto, para 
todos os tratamentos experimentados, praticamente não variou com o tempo. Contudo, apesar 
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dos valores calculados para essa variável, relativos aos tratamentos T2, T3, T4 e T5, serem 
bastante semelhantes entre si, foram superiores aos do tratamento T1 (Figura 2). 
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Figura 2: Valores da percentagem e do índice de emergência de plântulas de amaranto 
durante o período experimental. 

Constatou-se também que o IVE, determinado para todos os tratamentos, apresentou 
comportamento crescente e não-linear até o final do período de experiência (20º DAP), como 
apresentado na Figura 2. Aos vinte dias após o plantio, os tratamentos aplicados não afetaram 
significativamente (P<0,05) a percentagem de emergência de plântulas de amaranto, muito 
embora o índice de velocidade e o tempo médio para germinação (Tm) de sementes tenham 
apresentado diferenças significantes (P<0,01), conforme Tabela 2. Nesse caso, o tratamento T5, 
seguido pelo T4, mostrou ser o mais adequado para o cultivo do amaranto, pois apresentou 
melhor índice de velocidade (85,33) e menor tempo médio para germinação (11,68 dias), 
enquanto o T1 (12,59 dias) é o menos aconselhável, pois apresentou maior tempo médio para a 
germinação de sementes de amaranto. 

Tabela 2: Percentual de emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE) e 
tempo médio para germinação (Tm ) de plântulas de amaranto 20 dias após o plantio. 

_____________________________________________________________________________ 
Tratamentos   PE (%)                 IVE         Tm (dias) 
_____________________________________________________________________________ 
         T1   75,56 a    52,28   b     12,59 a 
         T2             95,00 a               83,98 a      11,71     c 
         T3           95,56 a               75,33 a      12,04   b 
         T4             92,23 a              81,80 a      11,69     c 
         T5             95,56 a    85,33 a      11,68     c 
_____________________________________________________________________________ 
Média              90,78    75,74      11,94 
DMS              23,04    15,07        0,18 
CV (%)            11,62                8,82        0,71 
_____________________________________________________________________________ 
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 

Com exceção do tratamento T1, todos os demais tratamentos proporcionaram ótimas taxas de 
germinação de sementes de amaranto, 20 DAP, pois apresentaram valores para essa variável 
(Tabela 2) superiores aos obtidos por Warren et al. (2005), que foi de 80 %, após estratificação. 
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Este fato caracteriza as boas condições de temperatura, ar e umidade impostas pelos substratos 
experimentados, para a germinação de sementes de amaranto. 

A análise de variância indicou que os tratamentos afetaram significativamente (P<0,01) a altura 
(H), o número de folhas (NF), a massa fresca (MF) e seca (MS) de plântulas de amaranto 20 
DAP (Tabela 3). Esse evento indica que o tipo de substrato interfere diretamente no 
desenvolvimento inicial de plântulas de amaranto. 

Tabela 3: Altura de planta (H), número de folhas (NF), massa fresca (MF) e seca (MS) de 
plântulas de amaranto, 20 dias após o plantio. 

_____________________________________________________________________________ 
Tratamentos           H (cm)          NF/planta          MF (g/planta)       MS (g/planta)             
_____________________________________________________________________________ 
         T1           1,75       d  2,00     e      0,05     c  0,01     c 
         T2           7,88     c    7,75     c      0,40     c  0,05     c 
         T3          2,58       d  3,75       d      0,08     c  0,01     c 
         T4                14,75   b           10,50   b      1,15   b  0,13   b 
         T5                25,50 a            12,25 a       2,92 a  0,29 a 
_____________________________________________________________________________ 
Média             10,49   7,25       0,92  0,10 
DMS               3,39   1,29       0,62  0,07 
CV (%)            14,77   8,16          31,01           32,73 
_____________________________________________________________________________ 
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,01). 

A altura, o número de folhas, a massa fresca e seca de plantas de amaranto foram majoradas com 
a aplicação do tratamento T5, ao mesmo tempo em que o tratamento T1 proporcionou os menores 
valores para essas variáveis (Tabela 3). Esses resultados evidenciam que o teor de nutrientes 
presentes no substrato do tratamento T5 foi suficiente para proporcionar melhor desenvolvimento 
inicial de plântulas de amaranto, durante o período experimental, que o presente no do 
tratamento T1, seguido pelo tratamento T3. Nesse caso, os substratos dos tratamentos T1 e T3, por 
estarem naturalmente expostos a alta taxa de lixiviação, apresentam pouca reserva de nutrientes 
e, conseqüentemente, não favoreceram o desenvolvimento inicial do amaranto (LOACH, 1998). 
Por outro lado, o substrato do tratamento T5, em geral, apresenta maior valor da capacidade de 
troca de cátions (CTC) que os dos tratamentos T1 e T3 (COSTA et al., 2004), o que proporcionou 
melhor disponibilidade de nutrientes às plantas (ALLOWAY, 1990). 
 
 
CONCLUSÃO 
O uso do solo de aluvião apresentou 95,56 % de sementes germinadas e tempo médio de 11,68 
dias para a germinação de sementes de amaranto. Este tratamento também proporcionou os 
maiores ganhos de altura, número de folhas, massa fresca, massa seca e o maior índice de 
velocidade de emergência de plântulas de amaranto. 

O tratamento com areia de praia obteve os menores valores para a percentagem de emergência, o 
índice de velocidade, a altura, o número de folhas, a massa fresca, a massa seca e, ainda, o maior 
tempo médio para a emergência, não sendo indicado para a germinação de sementes e 
desenvolvimento inicial do amaranto. 
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RESUMO 
 
Quando se pensa em gravidade, rapidamente surge o conceito de queda livre. Em função 
disso, é comum encontrar esse tipo de experiência sendo utilizada nas series iniciais do 
ensino de Física. Infelizmente, pelas formas de medição utilizadas os valores encontrados 
diferem do valor real em proporções que chegam a superar 25 por cento, o que é um erro 
relativo altíssimo mesmo para uma atividade didática. O presente artigo demonstra 
algumas experiências práticas que podem fornecer uma medição precisa da gravidade, em 
sala de aula. Além de muitas discussões importantes feitas a partir de experimentos que 
não exigem grande precisão quantitativa. Dessa forma, procura-se enfatizar a necessidade 
do ensino de física experimental na compreensão das leis e conceitos envolvidos, como 
também a importância da “exatidão” para a ciência. Inicialmente é feita uma introdução 
histórica de como as idéias a respeito da queda dos corpos evoluíram, pois nota-se a 
ausência de uma abordagem histórica da ciência nos livros-texto e aulas no ensino médio. 
Em seguida, será demonstrada a experiência da queda livre. Com o intuito de, além de 
mensurar o valor da aceleração gravitacional local, propor o esclarecimento de questões 
que ainda são de difícil aceitação para os alunos do ensino médio. Como a não influência 
da massa do corpo em seu tempo de queda. 
 
Palavras chave: Ensino de Física, Física experimental, Medição da Gravidade, 
Instrumentos didáticos. 
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MEDIÇÃO DA GRAVIDADE EM SALA DE AULA A PARTIR DO 

EXPERIMENTO DE QUEDA LIVRE 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Quando se estuda no ensino médio o conceito de gravidade, assim como grande parte da 
ciência em geral, o conhecimento é simplesmente “jogado” como algo já estabelecido. 
Onde o aluno constantemente questiona-se sobre a veracidade desse conhecimento e de 
que forma estas idéias teriam sido elaboradas. Ou seja, há uma ausência de uma abordagem 
histórica do conhecimento científico, algo realmente necessário para entender a evolução 
da ciência e estabelecê-la como concepção humana. Entendê-la, como resultado de uma 
realidade sócio-cultural, como algo que nasce das necessidades encontradas no dia-a-dia da 
evolução histórica da humanidade. 

 
Assim, é preciso estabelecer esta ligação, do conhecimento científico com a realidade, para 
que haja compreensão da necessidade de se entender a ciência e seu desenvolvimento. 
Desse modo, ao estabelecer os laços existentes entre as descobertas da ciência e o 
desenvolvimento do ser humano, se tornarão desnecessários questionamentos como: “para 
quê eu preciso saber disso professor?” ou “eu nunca vou utilizar isso, para quê eu preciso 
aprender?”, que certamente a maioria dos professores já se deparou ou irá se deparar em 
suas aulas. 
 
Um outro ponto que se deve destacar diz respeito à exatidão exigida pela ciência 
experimental. Neste caso, sobre o método científico, o próprio René Descartes em seu 
discurso do método deixa bastante claro: 

 
“Nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse 
claramente como tal; ou seja, de evitar cuidadosamente a pressa e a 
prevenção, e de nada fazer constar de meus juízos que não se 
apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu não tivesse 
motivo algum de duvidar dele (DESCARTES, 1998)”. 

 
Então, o aluno faz parte de uma sociedade que está inserida num paradigma do 
conhecimento, baseado na análise minuciosa de evidências para aceitação de alguma 
informação como ciência, de modo que não haja dúvidas enquanto a veracidade de tal 
conhecimento. Desse modo, quando são realizadas experiências em sala de aula, com o 
intuito de facilitar a compreensão, mas tais demonstrações oferecem uma elevada margem 
de erro, o resultado será um conflito de idéias no intelecto do aluno e o desvirtuamento da 
relação prática/teoria, existente na Física. Algo que pode resultar em uma educação que 
não ofereça o potencial necessário à interpretação e compreensão da realidade. 
  
O ensino de física em todos os níveis educacionais está em constante processo de 
mudança, em uma tentativa de melhorar a aprendizagem dos alunos nesta disciplina de 
fundamental importância nos currículos do ensino médio (GUISASOLA et al., 2004). 
Desse modo, o presente artigo faz primeiramente uma introdução histórica de como as 
antigas e intuitivas idéias sobre a queda dos corpos evoluíram para as leis e relações 
sistematizadas com interpretações matemáticas, encontradas atualmente. Em seguida, é 
explorada a questão da relação prática/teoria, onde são apresentadas quatro experiências 
que buscam medir a aceleração da gravidade local e esclarece algumas questões de 
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natureza experimental. Por fim, são apresentadas as análises e conclusões a respeito dos 
resultados obtidos. 
 
 
A HISTÓRIA DA FORÇA GRAVITACIONAL 

 
Uma das primeiras idéias sobre a lei que rege a queda dos corpos veio de Aristóteles (384 
a.C). Intuitivamente ele postulou que corpos mais pesados devem cair mais rapidamente, 
pois buscam eminentemente seu “lugar natural”. Este princípio é observado com 
freqüência em nosso dia-a-dia, pois sempre iremos ver uma pedra cair mais rápido que 
uma folha. Aristóteles acreditava que os quatro elementos – Terra, Água, Ar e Fogo, 
idealizados por Empédocles (490 a.C.) – deviam se deslocar para seus lugares naturais, 
seguindo uma ordem. Abaixo de todos estaria a Terra, sobre ela a Água, em seguida o Ar e 
por último, o Fogo. Essas idéias não podem ser consideradas erradas ou até cômicas, como 
apontam alguns livros-texto, pois estão embasadas no paradigma epistemológico do 
conhecimento da época em que foram adotadas (PONCZEK, 2002). 
 
As idéias aristotélicas, com a ajuda da Igreja Católica que não admitia sua contestação sob 
pena de morte, perduraram até o século XVII. Quando um jovem e rebelde estudioso, 
Galileu Galilei (1564-1642), publicou sua última obra: “Discursos Referentes a Duas 
Novas Ciências a Respeito da Mecânica e dos Movimentos Locais”. 
 
Galileu estudou a fundo a queda dos corpos, utilizando-se de experiências de queda livre 
aplicadas a um plano inclinado, o que facilitou a observação. Além de uma poderosa 
abordagem matemática, no tratamento dos dados. Ao liberar objetos de massas diferentes 
de uma mesma altura, e observando que eles levam o mesmo tempo para tocar no solo, 
Galileu provou experimentalmente que independente de suas massas os corpos caem com 
mesma velocidade (PONCZEK, 2002). 
 
Com Galileu nasce uma nova ciência, que se desliga da religião e filosofia, tornando-se 
objetiva e baseada na observação minuciosa dos fatos. Princípio contrário ao aristotélico, 
onde as idéias transcendiam a observação.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Para que o aluno adquira uma compreensão adequada a respeito da aceleração causada pela 
força gravitacional é necessário partir das idéias que ele já possui. Para então, modificar a 
sua forma de observação, fazendo com que ele mesmo obtenha conclusões baseadas na 
análise dos fatos. Assim, atendendo as novas tendências pedagógicas, onde aprender a 
pensar por si mesmo é um dos requisitos mais importantes, social e educacionalmente. 
Para este propósito, pode-se partir do princípio elaborado por Aristóteles, onde os objetos 
mais pesados caem mais rapidamente, por ser uma idéia bastante intuitiva e em muitos 
casos trazida no intelecto da maioria dos discentes. 
 
Pode ser utilizada uma simples experiência de queda livre, sem exigir grande exatidão, 
para comprovar ou refutar a idéia de Aristóteles. 
 
O aparato utilizado nesta parte do trabalho, consiste de uma tradicional experiência de 
queda livre. Onde, de uma mesma altura são liberados objetos que possuem massas 
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diferentes, a fim de testar a “hipótese” de que corpos com maior massa atingem maior 
velocidade e para determinar a aceleração da gravidade. Esta que pode ser calculada por 
meio da equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV) 
(YOUNG, 2003), ou seja, com aceleração constante: 
 

2

2

00
attvSS ++=                                       (Equação 1) 

 
 
Material utilizado 
 
1. Três esferas de massas diferentes;  
2. Uma fita métrica; 
3. Fita adesiva; 
4. Um cronômetro. 
 
Procedimento experimental 
 
Primeiramente, é demarcada com a fita adesiva, utilizando a fita métrica, uma altura h em 
uma parede, para que seja fixa. A partir dessa altura foram liberados os corpos (Figura 1), 
medindo o tempo de queda de cada um com o cronômetro e registrando em uma tabela. O 
procedimento foi repetido dez vezes para cada massa. Em seguida, foi feita a média 
aritmética dos tempos medidos, encontrando assim um valor médio com erro relativo 
pequeno para o tempo de queda de cada massa.  
 

 
Figura 1 – foto realizada durante experiência de queda livre, no laboratório de 

Física - Mecânica no CEFET-RN. 
 

ANÁLISE 
 
Com base na observação, se os corpos de diferentes massas levam o mesmo tempo para 
tocar o solo, a aceleração da gravidade independe da massa do corpo. Em caso contrário, se 
os corpos com maior massa levam menos tempo para tocar o chão, a gravidade depende da 
massa do corpo. 
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Posteriormente, para determinar o valor desta aceleração, basta resolver a equação 1 
solando a em função das outras variáveis. Assim encontramos: 
 
 

2
0 )(2

t
tvSa −Δ⋅

=                                                     (Equação 2) 

 
 

Substituindo as variáveis, a aceleração a é a aceleração da gravidade g que se busca 
determinar. ΔS é o espaço percorrido pelo corpo até tocar o chão, ou seja, a altura h. Como 
a velocidade inicial v0 é 0, o termo v0t é nulo. E o tempo de queda é t, marcado com o 
cronômetro. Assim temos que: 

 
 

2

2
t
hg =                                                           (Equação 3) 

 
 

RESULTADOS 
 
Na experiência realizada foram utilizadas três pequenas esferas, duas metálicas e uma de 
vidro. Suas respectivas massas são de 5, 12 e 29 gramas. Ambas foram liberadas de uma 
mesma altura h, de 2m. Para cada massa o procedimento foi realizado dez vezes, com o 
intuito de evitar repetições apenas as médias dos tempos de queda estão dispostos na tabela 
I. 

Tabela 1 – Tempo de queda para cada massa. 
Massa Tempo de Queda 

5 g 0,633 s 
12 g 0,625 s 
29 g 0,628 s 

 
Estes resultados podem ser aplicados na equação 3, obtendo um valor para a aceleração 
gravitacional local. Assim, temos os seguintes resultado (tabela II): 
 
 

Tabela 2 – Valor da aceleração g calculado na queda livre. 
Massa Aceleração 

Gravitacional 
5 g 9,982 m/s2 
12 g 10,24 m/s2 
29 g 10,14 m/s2 

 
 

CONCLUSÕES 
 
Como mostram os resultados, a idéia de Aristóteles sobre a queda dos corpos não condiz 
com a realidade. Já que segundo ele, um corpo com o dobro da massa de um outro corpo, 
deveria cair duas vezes mais rápido. Esta conseqüência deve ficar bem clara no intelecto 
do aluno, que ao observar os valores mensurados para a aceleração gravitacional, percebe 

433 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 

434 
 

que as diferenças encontradas para as diferentes massas não ultrapassam 3%. Se o 
princípio aristotélico estivesse correto, esta diferença deveria ser bem mais acentuada. 
 
O procedimento experimental utilizado, repetindo as medições de tempo de queda diversas 
vezes e utilizando apenas a média entre estes tempos para calcular a aceleração, contribuiu 
notavelmente para uma precisão aceitável nesta experiência. Com um erro de no máximo 
5% do valor real, que é de 9,76 m/s2 na cidade de Natal-RN, local das medições (GOMES, 
2006). 
 
Um ponto muito importante que não se pode deixar de discutir, é que a esfera de menor 
massa, teve realmente um menor valor para sua aceleração, mesmo que a diferença 
encontrada tenha sido muito pequena. A experiência a seguir oferece uma discussão a 
respeito da influência do meio no tempo de queda dos corpos, a fim de esclarecer este 
aspecto. 
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RESUMO 
O espaço se constitui em uma instância social, está submetido às leis da totalidade, 
contudo, possui certa autonomia. É uma estrutura da sociedade, resultando de uma série de 
variáveis que atuam através dos processos históricos que são determinados pelo espaço à 
medida que também o determinam, sendo, portanto, o espaço, condição e resultado do 
processo social. A partir desse entendimento do espaço geográfico, emerge uma proposta 
de método para entendê-lo, a noção de situação geográfica, que se refere ao conjunto dos 
principais eventos que caracterizam as dinâmicas de cada lugar e as tendências futuras. 
Entretanto, para que um estudo espacial possa se efetivar a partir dessa proposta, ou seja, o 
presente seja interpretado como resultado de um processo e sejam indicadas possíveis 
linhas de evolução, a realização de uma periodização se torna necessária. Por isso, o 
objetivo do presente texto é analisar a importância da noção de situação geográfica como 
proposta de método e a de periodização como recurso de método, para a realização dos 
estudos espaciais, e conseqüentemente para o entendimento das diversas formações 
socioespaciais. Nesta perspectiva, a partir da realização de um estudo bibliográfico 
alicerçado nas acepções de Milton Santos e Maria Laura Silveira sobre espaço, situação 
geográfica, periodização e método, entendemos que para a compreensão do espaço, se faz 
necessário que seja considerada concomitantemente a história da sociedade mundial e da 
sociedade local, assim como as situações pretéritas que condicionam o acolhimento dos 
eventos nos lugares, e, portanto interferem na construção das situações atuais, no arranjo 
singular de cada lugar em cada período histórico, resultante da combinação única de 
objetos e ações sociais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: espaço geográfico, situação e periodização. 
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INTRODUÇÃO 
A Geografia enquanto ciência social tem como objeto de estudo a sociedade, no entanto, o 
que particulariza o estudo geográfico é que ela estuda esta sociedade por intermédio do 
espaço, ou seja, o objeto de estudo desta ciência é o espaço geográfico, entendido sob a 
proposta de Milton Santos (2006, p. 63), como “formado por um conjunto indissociável, 
solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Segundo 
Silveira (1999) um caminho para compreendermos esse espaço, ou a realidade dos lugares 
na história do presente, é a adoção da idéia de situação geográfica, que significa um 
conjunto de eventos geograficizados, os quais por serem fruto da realidade em movimento, 
tornam indispensável um esforço de periodização que permita a apreensão da mudança de 
valor de cada variável de acordo com o momento, e mais, o reconhecimento do conjunto 
de eventos que caracterizam um dado lugar, ou seja, uma situação geográfica. Nesta 
perspectiva, o objetivo deste trabalho é analisar a importância da noção de situação 
geográfica como proposta de método e a de periodização como recurso de método, para a 
realização dos estudos espaciais, e conseqüentemente para o entendimento das diversas 
formações socioespaciais. Para alcançar tal objetivo, realizamos um estudo bibliográfico 
fundamentado principalmente pelas reflexões de Milton Santos e Maria Laura Silveira 
sobre espaço geográfico, situação geográfica, periodização e método. Desse modo, este 
texto apresenta a seguinte divisão: a primeira parte cujo título é “Espaço: uma forma 
geográfica de pensar a sociedade” compreende uma discussão sobre espaço geográfico na 
perspectiva de instância social; a segunda intitulada “A idéia de situação geográfica como 
proposta de método”, apresenta a idéia de situação geográfica, enquanto contribuição para 
uma proposta de método para uma análise do espaço compreendido como um sistema 
indissociável de objetos e ações num dado momento, que configurará várias organizações 
espaciais ao longo da história; a terceira que denominamos “A necessidade de 
periodização na análise situacional” demonstra a necessidade de uma periodização para a 
reconstituição das diversas situações geográficas, enquanto um recorte da história do 
presente que necessita da elaboração de esquemas para reconstruir situações pretéritas que 
foram decisivas para a situação atual; e por fim, tecemos as nossas considerações finais 
destacando as reflexões apontadas no texto e a relevância que estudos fundamentados nesta 
proposta de método têm para a “produção de uma nova geografia”.  
  
 
ESPAÇO: UMA FORMA GEOGRÁFICA DE PENSAR A SOCIEDADE 

O espaço começa a ser estruturado a partir do momento em que o homem passa a interagir 
com o seu meio, organizando-o através de seu trabalho, com vistas a atender as suas 
necessidades, que variam no tempo. Portanto, de modo a atender a intencionalidades 
diferentes, se identifica que a sociedade apresenta espaços diferentes em tempos diferentes, 
cada novo momento desse processo, sendo constituído por um novo arranjo espacial. 
 
De tal modo, a sociedade se concretiza por intermédio do espaço, o qual ela (re)organiza 
ao longo dos sucessivos períodos históricos, ou seja, o espaço se apresenta como produto 
das determinações históricas. Todavia, constata-se a impossibilidade de negligenciar o 
papel, ou melhor, a força desempenhada pela organização espacial vigente para com a 
reprodução social, de modo que assim como o espaço é resultado das determinações 
históricas, também determina a história. 
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A partir desta acepção apreende-se que o espaço geográfico representa uma forma de 
organização da sociedade. Contudo, ao contrário do que afirma um grande número de 
autores, e também com base no que é possível depreender da afirmativa anterior, o espaço 
não é apenas um reflexo da sociedade, enquanto resultado do trabalho humano, “o espaço é 
um fato social, uma realidade objetiva” (SANTOS, 2008, p. 161), que se impõem aos 
indivíduos e aos processos sociais de maneira inexorável. 

  
As práticas sociais dependem em boa medida do arranjo espacial, sem, contudo, as formas 
espaciais explicarem completamente a maneira de ser da sociedade. De acordo com Gomes 
(2006, p. 172) “o espaço geográfico é, simultaneamente, o terreno onde as práticas sociais 
se exercem, a condição necessária para que elas existam e o quadro que as delimita e lhes 
dá sentido”. 

  
Desse modo, não se restringindo a um reflexo da sociedade, o espaço tanto pode ser 
considerado condição, como resultado do processo social, isto porque é o resultado de uma 
série de variáveis, consideradas em conjunto, enquanto sistemas, que atuam através dos 
processos históricos que são determinados e determinantes, conforme nos expõe Santos 
(1982). 

 
Santos (2008) ainda entende que o espaço se constitui em uma instância social que embora 
submetido às leis da totalidade, possui certa autonomia, desempenhando, por isso, um 
papel ativo na evolução da mesma, pois,  

 
nenhum dos objetos sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem está 
presente de tal forma no cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de 
trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que unem entre si estes 
pontos, são elementos passivos que condicionam a atividade dos homens 
e comanda a sua prática social. A práxis, ingrediente fundamental da 
transformação da natureza humana, é um dado sócio-econômico mas é 
também tributária das imposições espaciais (SANTOS, 2008, p. 172).    

 
Assim, Santos aponta (2008) que o espaço é uma estrutura da sociedade, e assim como os 
demais elementos (econômico, político e cultural), acaba por fazer parte do sistema social. 
E por meio de suas qualidades sistêmicas, condiciona, em certa medida, as demais 
estruturas. Em suma, conforme foi exposto o espaço não pode ser considerado como 
passivo dentro do sistema social, tendo em vista que é elemento determinante da 
organização da sociedade (SANTOS, 1982, 2008). 

  
Portanto, para entender o espaço, se faz necessário que seja considerada 
concomitantemente a história da sociedade mundial e da sociedade local, pois as formas 
espaciais revelam a maneira particular da organização produtiva que atende as 
necessidades de determinada sociedade. Também é relevante considerar que as formas 
espaciais se apresentam como uma forma durável, que não se extingue instantaneamente 
com as mudanças no processo produtivo, este se adapta as formas preexistentes, e então 
vão sendo determinados, à medida que também vão determinando as novas formas, assim 
como os novos momentos produtivos. 

 
Considerando que “o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 
mas como o quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2006, p. 63), os momentos 
ou modos de produção tanto demandarão ações que permitem a criação de uma série de 

437 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
objetos geográficos, que irão configurar as formas espaciais para atender aos objetivos da 
produção num dado momento histórico, como terão suas ações condicionadas pelos 
sistemas de objetos preexistentes. 

 
Nas palavras de Santos (2008, p. 182, grifo do autor), “As determinações sociais não 
podem ignorar as condições espaciais concretas preexistentes. Um modo de produção 
novo, ou um novo momento de um mesmo modo de produção, não pode fazer tabula rasa 
das condições espaciais preexistentes”. 

 
A estrutura espacial é tão ativa e condiciona sobremaneira as ações, que os agentes sociais 
objetivando a reprodução do capital, escolhem localizações que possam oferecer vantagens 
para a implementação e/ou estabelecimento de suas atividades ou empresas. Neste 
processo, a seletividade espacial aparece como um artifício que guiará a organização das 
atividades sociais. Moreira (2007, p. 84), sintetiza, 

 
governada pela lógica do mercado, a seletividade é transformada numa 
prática de ocupação cada vez mais especializada e fragmentária do 
espaço, orientando-se pela e em função de uma divisão territorial do 
trabalho que baixe os custos e aumente a produtividade no sentido 
mercantil do termo. 

 
Dito com outros termos, as atividades e/ou empresas buscam espaços que minimizem os 
seus custos, maximizando, assim, os seus lucros. Por isso é que no seu estabelecimento, 
optam pela qualidade de certos atributos locacionais, ou seja, a tendência é selecionar os 
melhores lugares para a sua instalação, pois quanto mais tecnificados forem os objetos 
geográficos, mais eficazes serão as ações, e vice versa. 

 
Santos e Silveira (2003) chama de espaços luminosos, as áreas que mais acumulam 
densidades técnicas e informacionais, e que por isso estão mais aptas a atrair atividades 
com maior conteúdo em capital, tecnologia e organização, em oposição àquelas onde tais 
características estão ausentes, que ele denomina espaços opacos. 

 
Em meio ao atual imperativo da competitividade, os lugares da ação são global e 
previamente escolhidos entre aqueles capazes de atribuir a uma dada produção uma 
produtividade maior, passando desse modo, o exercício desta ou daquela ação a depender 
da existência neste ou naquele lugar das condições locais que garantam eficácia aos 
respectivos processos (SANTOS, 2006). 

  
Desse modo, considerando o mundo como um conjunto de possibilidades e analisando, 
consequentemente, a particularidade apresentada pelos curto-circuitos e arranjos instalados 
no território com a implementação dessas atividades, podemos dizer que as ações desses 
agentes sociais, conjuntamente com a de todos os demais, condicionadas pela organização 
espacial existente em um lugar, irão resultar numa configuração única, que segundo K. 
Mannheim apud Silveira (1999) é a definição de situação. 

 
Diante de tal realidade, fica explicitado que a concretização, ao longo dos períodos 
históricos, dessas inter-relações e interdependências entre sistemas de objetos e sistemas de 
ações nos conduz a situações geográficas, as quais são percebidas por Silveira (1999, p. 
23), simultaneamente, “como uma construção histórica, concreta, e como uma construção 
metodológica, lógica e coerente”, ou seja, a noção de situação se apresenta como uma 
proposta de método para a pesquisa geográfica.  

438 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
A IDÉIA DE SITUAÇÃO GEOGRÁFICA COMO PROPOSTA DE MÉTODO 
 A noção de situação aparece como um caminho para a pesquisa geográfica porque ela nos 
possibilita compreender como nos diz Silveira (1999), os sistemas técnicos e as ações que 
compõem o espaço geográfico. Todavia, é preciso destacar que não se trata da velha noção 
de situação da geografia tradicional, na qual se referia “às características geográficas de um 
lugar resultantes das relações com outros lugares” (SILVEIRA, 1999, p. 22), mas 
vinculada a noção de evento, a qual é proposta por Santos (2006) como um veículo de 
algumas das possibilidades do mundo que se geograficizam em um lugar, num dado 
momento histórico. 
 
De tal modo, poderíamos dizer que a noção de situação é um rico instrumento para o 
método geográfico porque ela consegue abarcar não somente os eventos de uma realidade 
próxima, mas também as forças alienígenas que impõem formas e conteúdos e que, dessa 
maneira, tem o poder de mudar completamente as formas e conteúdos existentes em uma 
dada realidade local. 

  
Pierre George (1966) afirmava que o que caracteriza a pesquisa geográfica em relação à 
sociológica é o fato que devemos situar os dados num determinado meio, considerando que 
a localização é dotada de relações recíprocas e recorrentes, contudo insuficientes para 
explicar a totalidade dos dados. Para ele será o conjunto dessas relações que contribuirá na 
constituição de uma situação.  
 

uma situação é a resultante, num dado momento – que é, por definição o 
momento presente, em geografia – de um conjunto de ações que se 
contrariam, se moderam ou se reforçam e sofrem os efeitos de 
acelerações, de freios ou de inibição por parte dos elementos duráveis do 
meio e das seqüelas das situações anteriores (GEORGE, 1966, p. 23). 
 

Neste sentido, uma situação geográfica é o que um lugar é em um determinado contexto 
espaço-temporal, significando, desse modo, uma configuração única, resultante de uma 
combinação complexa e dinâmica de diversos elementos que se impõe há uma determinada 
realidade em um determinado momento (SANTOS, 2006). 

 
É dentro desse quadro de referência que o lugar torna-se, de acordo com Santos (2008, p. 
258), “o resultado de ações multilaterais que se realizam em tempos desiguais sobre cada 
um e em todos os pontos da superfície terrestre”. Diante de tal realidade, o autor afirma 
que o “fundamento de uma teoria que deseje explicar as localizações específicas deve levar 
em conta as ações do presente e do passado, locais e extralocais” (SANTOS, 2008, p. 258). 

  
Deste modo, para o entendimento de uma situação que se geograficiza em um lugar, 
devemos considerar as situações pretéritas, pois, a forma como a sociedade se relacionou 
com seu espaço, ao longo da história, produziu situações que influenciam na construção 
das situações atuais. Além disso, é preciso considerar a noção de intencionalidade e a 
“força do lugar”, uma vez que mesmo não apresentando intencionalidades coincidentes, os 
participantes de uma situação, desenvolvem atividades em torno de um tema comum, e 
ainda, mesmo consubstanciada de uma intencionalidade, as ações podem repercutir em 
resultados não-intecionados, devido ao fato de que as mesmas se dão sobre o meio, o qual 
apresenta o poder de deformar o impacto da ação (SILVEIRA, 1999; SANTOS, 2006). 
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É por isso que Silveira (1999, p. 25) define as situações geográficas como “a ordem, 
sempre diversa, com que os objetos técnicos e as formas de organização chegam a cada 
lugar e nele criam um arranjo singular”. Portanto, a partir da noção de situação geográfica 
é possível compreender as singularidades que conformam o espaço. 

  
Referenciando-se a realidade dos lugares, Silveira (1999, p. 22), aponta que “a situação 
decorreria de um conjunto de forças, isto é de um conjunto de eventos geograficizados”, 
quer dizer, para a autora, a idéia de situação geográfica está vinculada à noção de evento. 
Diante disto, na análise situacional, os eventos adquirem relevância, pois quando tomados 
em conjunto e integrados num lugar, eles conformam um contexto singular, que não se 
repete, considerando que as circunstâncias nunca serão as mesmas. 

  
Entendendo o evento enquanto “o resultado de um feixe de vetores, conduzido por um 
processo, levando uma nova função ao meio preexistente” (SANTOS, 2006, p. 95), e 
tomando como referência a ressalva apresentada no parágrafo anterior, fica evidente a 
relação condicionada do evento com o lugar, pois, todo evento precisa de um lugar para se 
concretizar como muito bem expõe Santos (2006, p. 144), “o lugar é depositório final, 
obrigatório, do evento”, pois o evento só se completa e, portanto, só se torna identificável 
quando integrado no meio. 

  
Diante do conjunto de possibilidades do mundo, Santos (2006) destaca que o evento seria o 
acontecer de uma ou alguma das possibilidades existentes no mundo, “um instante do 
tempo dando-se em um espaço” (SANTOS, 2006, p. 144), que ao acontecer, expressa a 
forma como o lugar deforma as possibilidades do mundo e promove uma mudança as 
coisas preexistentes. 

  
Assim, através do que os eventos circunscrevem no espaço, podemos entender a 
constituição atual de cada lugar. No entanto, é imprescindível considerar que os mesmos 
não se dão isoladamente, sendo a realidade de cada lugar formada pelo acontecer 
concomitante de numerosos eventos, que não apenas se superpõem, mas se combinam de 
maneira única, produzindo um resultado, ou uma nova entidade, a qual seria diferente a 
qualquer mudança na ordem de combinação, ou devido ao ponto em que se concretizem os 
eventos. É por isso que podemos dizer que uma situação geográfica nunca será a mesma, já 
que a combinação dos eventos muda, assim como o próprio lugar que os acolhe também 
está em permanente mudança.  

 
Os eventos são individuais, mas não há eventos isolados. Eles são inter-
relacionados e interdependentes e é nessas condições que participam das 
situações. Na realidade, somente há situações porque os eventos se 
sucedem, ao mesmo tempo que se superpõem e interdependem 
(SANTOS, 2006, p. 163). 
 

Neste sentido, o acontecer solidário local dos eventos, ao longo do tempo, resulta nas 
diversas situações geográficas, as quais por poderem ser, segundo Silveira (1999, p. 22), 
“demarcadas em períodos e analisadas na sua coerência”, necessitam para a sua análise, de 
uma periodização, entendendo que a explicação de situações atuais, só é possível a partir 
de uma ”reconstrução dos sucessivos sistemas temporais e dos sistemas espaciais 
sucessivos” (SANTOS, 2008, p. 255). 

  
Portanto, considerando que a cada momento mudam as situações, devido as mudanças no 
sentido dos eventos nos lugares, é preciso identificar as variáveis-chave que coordenam o 
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acontecer em determinado momento e o contexto que as envolve, suas relações globais e 
locais, por isso é imprescindível um esforço de periodização, posto que a partir desta nos é 
possível reconstituir as relações entre objetos e ações que resultaram em uma determinada 
situação geográfica.  
 
A NECESSIDADE DE PERIODIZAÇÃO NA ANÁLISE SITUACIONAL 
As situações geográficas atuais têm âncoras em alguns eventos originados em situações 
geográficas pretéritas, sendo, portanto através de uma periodização possível reconstruir o 
processo de constituição de uma situação. Demangeon (1982, p. 33), ao estabelecer os 
princípios de método na Geografia Humana, nos diz que não podemos apenas nos ater ao 
estado atual das coisas, é preciso compreender a evolução dos fatos, pois “muitos fatos 
que, considerados em função das condições presentes, nos aparecem como fortuitos se 
explicam desde que se os considere em função do passado”. 

  
Lefebvre (1999) chama atenção para o fato de que o tempo histórico pode se recortado, 
quer dizer, periodizado segundo modos de produção, asiático, escravista, feudal, capitalista 
e socialista, sendo que cada um desses modos de produção “produziu” um tipo de cidade, 
não enquanto uma coisa qualquer, mas como uma obra privilegiada que, “o ‘exprime’ de 
maneira imediata, visível e legível no terreno, tornando sensíveis as relações sociais as 
mais abstratas, jurídicas, políticas, ideológicas” (LEFEBVRE, 1999, p. 34). 

   
É neste sentido que a periodização adquiri importância para a pesquisa geográfica, mas é 
preciso atentar que não é simplesmente utilizar realidades passadas para explicar o 
presente, uma vez que se as variáveis forem tomadas isoladamente, desarticuladas do 
sistema ao qual pertencem ou do quadro de referência ao qual estão integradas, não está 
sendo realizado um estudo sob um enfoque espaço-temporal. 

 
Os eventos devem ser situados no contexto em que estão inseridos, analisando-se o 
significado que apresentam no correr do tempo e em cada uma das situações, já que um 
mesmo evento pode participar de várias situações geográficas, contudo, apresentando 
significados, intencionalidades e conteúdos diferenciados em cada uma delas. Por isso, a 
periodização torna-se um elemento fundamental no entendimento das realidades espaciais, 
dado que será através desse recurso, que compreenderemos como cada evento se insere em 
uma dada situação geográfica. 

  
Os eventos só apresentam determinado conteúdo no sistema em que participam, devido a 
interdependência com os demais e com o lugar em que estão imersos. Santos e Silveira 
(2003) destacam que um elemento não pode evoluir isolado, nem se transforma sem 
influenciar os demais no seu movimento, devendo ser nosso problema a “evolução global”. 

  
O espaço se define por uma combinação integral de variáveis e não por 
uma ou alguma delas, por mais significativas que sejam. Cada variável é 
inteiramente desprovida de significação fora do sistema ao qual 
pertence. Na verdade, as variáveis isoladas perdem sua especificidade 
quando passam por um processo de interação localizada (SANTOS, 
2008, p. 254). 

 
Além de enfatizar que o que deve ser considerado é a sucessão de sistemas, ainda é preciso 
destacar que no entendimento dessas situações pretéritas, as formas geográficas, quando 
contextualizada em sua evolução, exercem papel significante, pois elas nos dizem a 
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maneira como a sociedade se organizou espacialmente em um dado momento. Nesses 
termos, Santos e Silveira (2003), apontam que as periodizações baseadas apenas nas 
relações sociais ou econômicas não bastam como explicação, pois essas relações não 
ocorrem no vácuo, ou seja, a periodização dentro de uma perspectiva geográfica deve ser 
realizada considerando a relação indissociável e interdependente entre espaço e sociedade, 
uma vez que a sociedade precisa de um espaço para se tornar concreta e que o espaço só é 
compreensível através da sociedade. Ainda é imprescindível “pensar paralelamente as 
técnicas como formas de fazer e de regular a vida, mas ao mesmo tempo como 
cristalização em objetos geográficos, pois estes também têm um papel de controle devido 
ao seu tempo próprio, que modula os demais tempos” (SANTOS e SILVEIRA, 2003, p. 
24). 

 
É dentro dessa perspectiva que podemos dizer que as rugosidades adquirem relevância 
numa periodização geográfica, uma vez que elas são formas do passado que em um 
determinado momento da sociedade presente ainda persistem como resquícios de 
momentos anteriores. Essas rugosidades tendem a nos revelar restos de uma divisão social 
do trabalho manifestada por intermédio do espaço, podendo então serem consideradas 
como a memória de um espaço construído ao longo de diversos períodos, um momento no 
qual uma determinada sociedade viveu em seu processo de evolução social. Nas palavras 
de Santos (2006), elas são história congelada que, no entanto, passa a participar da história 
viva ao entrar no circuito das trocas atuais de uma sociedade, resultando em novas 
combinações, com novas relações e novas qualidades, ou seja, formam um precipitado 
original. 

 
Esse precipitado ou essa nova organização, significa um sistema espaço-temporal, 
denominado de período, que é entendido por Santos e Silveira (2003, p. 24) como 
“pedaços de tempo definidos por características que interagem e asseguram o movimento 
do todo”, ou seja, cada período está submetido a uma mesma lei histórica. É o 
funcionamento harmônico de um conjunto de variáveis, responsáveis por uma determinada 
organização, durante certo período de tempo, que constitui a delimitação de um período, 
sendo, portanto, a partir do momento que essa organização deixa de ser eficaz, que temos a 
ruptura, sinal de crise e a passagem a um outro período (SANTOS, 1997; SANTOS e 
SILVEIRA, 2003). 

  
Desse modo, para a realização de qualquer periodização, se faz necessário, dentre outros 
procedimentos, segundo Bicudo Júnior (2006) que se fixem as extensões dos períodos, 
ressaltem estes ou aqueles períodos históricos, selecionem as variáveis que sustentam a 
explicação para dada organização. 

  
Dito com esses termos para a constituição de uma periodização é preciso estabelecer 
critérios para escolha desta ou daquele variável, pois as periodizações são estabelecidas 
atendendo aos objetivos de cada pesquisa, que são diferentes, e, portanto submetem as 
variáveis a uma importância diversa em cada análise.  Cada período dentro de uma 
periodização apresentará uma variável ou um conjunto delas, que irá exerce uma força 
mais atuante nas lógicas de organização do sistema total, por isso Santos (2008, p. 356) nos 
chama atenção para o fato de que devemos isolar (com fins metodológicos) ”os fatores 
dinâmicos próprios a cada período e a cada nível ou escala”. No entanto, ao isolarmos 
esses fatores devemos atentar para o fato de que é preciso deixar evidente quais são as 
características internas de cada período, bem como a coesão de cada um, enquanto uma 
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totalidade, pois somente deste modo poderemos compreender a passagem de um período 
para outro. 

    
Além do mais, é preciso deixar bem evidente, a que nível de escala estamos realizando a 
nossa periodização, uma vez que para cada nível teremos um grau de complexidade 
diferente. Assim, se a nossa periodização tiver o mundo como realidade objetiva, o nosso 
conjunto de variáveis será diferente se, por exemplo, nossa periodização for realizada ao 
nível de uma formação socioespacial (Estado e a Nação), ou ainda se tivermos a cidade 
como realidade concreta a ser periodizada. É por isso que Santos (1994, p. 34) nos diz que 
“as periodizações podem ser muitas, em virtude das diversas escalas de observação. Mas, 
em qualquer que seja o momento, é indispensável fazer muitas periodizações”. 

 
Aliás, o geógrafo deve fazer quantas periodizações for necessário posto que ela nos 
possibilita entender desde o processo de formação de um território nacional, através dos 
sucessivos meios geográficos, até a geo-história de um determinado lugar, ou seja, a 
periodização torna inteligível como e porque aquela situação se estabeleceu, de que modo 
os objetos geográficos ali se instalaram e quais foram as transformações que se sucederam 
naquele meio. Em suma, a periodização torna-se elemento imprescindível para o geógrafo 
porque a partir dela é possível compreender as diversas situações que coexistem no espaço 
geográfico, bem como a dinâmica de seus subespaços. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estas breves reflexões teóricas nos possibilitam compreender o espaço geográfico 
enquanto instância social, ou seja, enquanto uma estrutura da sociedade, e não apenas um 
reflexo desta. Todavia, para compreendermos esse espaço geográfico é preciso considerar 
que o mesmo resulta da geograficização de um conjunto de variáveis, numa interação 
localizada, que em sua combinação única, cria algo novo, um dado arranjo ou organização 
para cada lugar. 

 
É a partir desse entendimento que fica evidenciado o quanto a noção de situação é de 
extrema relevância para uma pesquisa geográfica, visto que ela nos permite compreender a 
complexidade com que são produzidos os lugares, bem como a dinâmica que estes 
apresentam no decurso do tempo e nas diversas escalas, e que ao se combinarem revelam a 
atual organização espacial da sociedade. 

 
Nesses termos, na análise situacional, enquanto proposta de método para a Geografia, se 
impõe um esforço de periodização como instrumento metodológico para compreendermos 
como se deu a partir das situações pretéritas, a constituição das situações atuais e quais as 
tendências futuras, considerando que uma periodização nos permite entender quais foram 
os eventos, bem como os contextos em que estes foram inseridos e que marcaram de 
maneira inexorável o lugar em que se depositaram. 

 
Em suma, a noção de situação geográfica como uma proposta de método e a de 
periodização, enquanto caminho para a constituição de uma dada situação, tornam-se um 
esquema metodológico, desde que fundamentado em um sistema teórico, capaz de nos 
conduzir a um conhecimento dos lugares da história atual, posto que trazem a lume 
realidades pretéritas que ainda fazem parte do momento atual como eventos 
geograficizados, tornando evidente o quanto o espaço geográfico é importante para o 
entendimento da sociedade em seu movimento. 
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RESUMO 
Esta produção científica destina-se a analisar uma possível contribuição do programa de bem-
estar social Bolsa Família para o crescimento populacional do Brasil. Objetivamos identificar e 
analisar o papel do Programa Bolsa Família como uma política social, bem como suas ações 
sobre as famílias que recebem esse benefício do Governo Federal Brasileiro com a finalidade de 
identificar se esse programa contribui para o crescimento da população brasileira. O presente 
estudo apresenta uma caracterização do crescimento populacional e fundamentação teórica, 
como também a caracterização do programa Bolsa família e análise da sua contribuição para o 
crescimento populacional. Para atingir tais objetivos, foi feita uma pesquisa bibliográfica para 
fundamentação teórica e análise deste estudo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Bolsa Família, Crescimento populacional, Política Social, Benefício.  
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CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA O CRESCIMENTO 
POPULACIONAL DO BRASIL 

 
 
INTRODUÇÃO 
Neste artigo, propomo-nos a discutir acerca do programa de bem-estar social desenvolvido pelo 
Governo Federal Brasileiro no ano de 2003 – Bolsa Família. Nosso objeto de estudo emergiu a 
partir das discussões em sala de aula no curso de Licenciatura Plena em Geografia, 
especificamente nas disciplinas de Geografia da População e Geografia Política, oferecidas pelo 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET/RN). Essas 
disciplinas nos promoveram reflexões que nos remeteram ao desafio de fazer uma análise de 
como o Programa Bolsa Família pode estar contribuindo, de certa forma, para o crescimento 
populacional do país.  

Através deste, objetivamos identificar e analisar o papel do Programa Bolsa Família como uma 
política social, bem como suas ações sobre as famílias que recebem esse benefício do Governo 
Federal Brasileiro com a finalidade de identificar se esse programa contribui para o crescimento 
da população brasileira. 

Para ampliar e aprofundar a nossa compreensão sobre a contribuição do Bolsa Família para o 
crescimento populacional, analisamos o Decreto Nº 5.209 de 17 de setembro de 2004 que rege as 
Leis Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, Lei no 10.219, de 11 de abril de 2001 e Lei no 
10.689, de 13 de junho de 2003, como também o Decreto no 4.102, de 24 de janeiro de 2002 que 
institui o programa de Auxílio-Gás. Esses Decretos e Leis dão funcionalidade do programa. 
Ainda realizamos uma breve incursão por meio de pesquisa bibliográfica para compreender os 
mecanismos dessa política social de transferência condicional de renda que contempla uma gama 
de famílias pobres brasileiras. Ao mesmo tempo, procuramos dialogar com a produção de 
pensadores como Lucci; Branco; Mendonça  (2003), Amaral (2007), Sene (1998), Hofling 
(2001), Bastos (2007), Kamel (2008), Garcia (2008), dentre outros.  

O que nos foi dado a conhecer, por meio desta pesquisa e análises de nossas fontes, foi 
organizado neste artigo, por meio dos seguintes tópicos: o primeiro, Fundamentação teórica 
acerca do crescimento populacional, que procura embasamento em algumas teorias 
populacionais como a Teoria de Malthus e a Teoria Neomalthusiana que viabilizarão embasar a 
discussão acerca do crescimento populacional e o segundo, Caracterização do programa Bolsa 
Família e sua possível contribuição para o crescimento populacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

446 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN – 20 Natal-RN - 2008. 

.  
CARACTERIZAÇÃO DO CRESCIMENTO POPULACIONAL E A SUA 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 
CRESCIMENTO POPULACIONAL  

 

Entende-se por crescimento populacional o aumento quantitativo do número de indivíduos de 
uma determinada população dividida por uma unidade de tempo (WIKIPÉDIA, 2008).  

 Ao longo da história da humanidade a população vem crescendo de forma intensiva, 
impulsionada por diversos fatores, principalmente os que estão relacionados com as questões 
econômicas, como é o caso dos períodos da I e II Revolução Industrial, onde o Planeta Terra 
alcançou os seus primeiros bilhões de habitantes (LUCCI; BRANCO; MENDONÇA, 2003).  

Para falar em crescimento populacional faz-se necessário retomar, mesmo que rapidamente, os 
caminhos percorridos por esse processo o qual ocorreu através de cinco fases importantes.  

A primeira fase, caracterizada por um crescimento populacional lento, é resultado de fatores 
relacionados aos constantes conflitos bélicos, às precárias condições da medicina e as baixas 
condições sanitárias. Ela teve início no ano IV a.C. e dourou até o século XVII. A segunda fase é 
marcada por um crescimento populacional rápido, favorecido pelo avanço da medicina, melhoria 
das condições sanitárias e em especial pelo sistema capitalista industrial que impulsionava as 
famílias a terem mais filhos para aumentar a renda familiar. Essa fase compreende ao inicio do 
século XVII e perdurou até o século XIX, em 1850 (WIKIPÉDIA, 2008). 

Com relação à terceira fase (de 1860 à 1945) e a quarta fase (de 1950 á 1980), pode-se dizer que 
são os períodos de crescimento acelerado e explosão demográfica respectivamente. Na terceira 
fase a população mundial duplicou em apenas um século enquanto na quarta fase, fez-se 
necessário apenas 30 anos para a obtenção desse resultado. Os fatores condicionantes dessas 
fases são os mesmos encontrados na segunda fase do crescimento populacional (avanço da 
medicina, melhoria das condições sanitárias, como também a “necessidade” das famílias pobres 
em terem mais filhos para aumentar a renda). Já em relação ao a quinta fase do crescimento 
populacional pode-se afirmar que esta é uma fase onde houve um declínio no crescimento da 
população. Nesta fase encontram-se como fatores condicionantes o avanço da medicina que 
neste caso não é utilizada para curar doenças, prolongando assim a vida dos indivíduos, mas para 
criar métodos contraceptivos, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a melhoria na 
educação, fatores esses que permitem um melhor planejamento família (LUCCI, BRANCO, 
MENDONÇA, 2003). 

Ao analisamos esse caminho percorrido pelo crescimento da população mundial percebemos que 
o ritmo desse crescimento vem se intensificando com as mudanças ocorridas na organização 
econômica e social do planeta no decorrer do tempo, sofrendo apenas um pequeno declínio em 
seu ritmo nessa ultima fase que já faz parte de nossos dias atuais.    

 
 
AS PRINCIPAIS TEORIAS ACERCA DO CRESCIMENTO POPULACIONAL NO MUNDO 

A questão do crescimento populacional é um assunto que vem sendo discutido por alguns 
teóricos desde tempos remotos, porém percebe-se uma maior intensificação dessa preocupação 
em meados da primeira revolução industrial no século XVIII ocorrido na Europa, quando a 
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mecanização do campo provocou a migração da população rural em destino aos centros urbanos. 
Esses teóricos tinham como objetivo principal de seus estudos analisar e explicar as causas e as 
possíveis conseqüências do crescimento populacional, principalmente quando ele ocorre de 
forma desordenada.  

Dentre esses estudiosos destaca-se Thomas Malthus, o qual ficou conhecido por suas teorias 
demográficas. Esse teórico afirmava que o crescimento populacional excederia a capacidade da 
terra em produzir alimentos, aumentando gradativamente a fome e a miséria no mundo, ou seja, 
Malthus atribuía a miséria e a pobreza ao crescimento populacional. Para ele, esse crescimento 
tenderia a seguir um ritmo de progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos 
cresceria segundo uma progressão aritmética, tendendo a crescer além dos limites de produção 
natural, resultando na fome e na miséria (AMARAL, 2007). 

Ainda, acerca dessa temática, Damiani (2004) afirma que a miséria para Malthus, é, portanto, 
necessária. [...] ela mata, ela faz adoecer, reduz o número de matrimônios, pois será mais difícil 
sustentar filhos. [...] Uma sociedade igualitária estimularia nascimentos, dessa forma estendendo 
à  todos à pobreza. [...] Malthus discorda, inclusive, da assistência do estado aos pobres, 
considerando-a nefasta, porque diminuindo a miséria a curto prazo, favorece o casamento e a 
procriação dos indigentes.  

 

Segundo Malthus a solução para se evitar uma possível catástrofe gerada pelo crescimento 
desordenado da população seria a tomada de medidas rigorosas tais com a proibição do 
casamento entre pessoas muito jovens; a limitação do número de filhos entre as populações mais 
pobres; a elevação do preço das mercadorias e a redução dos salários, a fim de pressionar os 
mais humildes a ter uma prole menos numerosa (AMARAL, 2007). 

Contudo, o que vemos é que Malthus ao desenvolver as suas teorias não considerou a questão da 
má distribuição de alimentos, os quais estão altamente concentrados nos países ricos, e a 
desigual concentração de riquezas onde os países subdesenvolvidos são até a atualidade super 
explorados pelos países ditos hegemônicos.   

Com a explosão demográfica ocorrida no período que compreende a 4º fase do crescimento 
populacional citado anteriormente nesse estudo, surgiu a teoria Neomalthusiana a qual vem para 
reafirmar que o subdesenvolvimento e a miséria dos países perifericos é causado pelo 
crescimento populacional, uma vez que os governos desses países teriam que investir muito mais 
em políticas públicas impedindo assim um desenvolvimento efetivo. Estes também 
questionavam a capacidade dos recursos naturais do planeta caso a população continuasse a 
crescer desenfreadamente. As soluções encontradas por este grupo de estudiosos para um 
possível caos causado pelo crescimento desordenado da população mundial seriam as mesmas 
dadas por Malthus como, por exemplo, o controle da natalidade entre as camadas pobres da 
população (AMARAL, 2007). 

Todavia, ao analisar essas duas correntes ideológicas, faz-se necessário destacar o 
posicionamento de Rua, que na tentativa de refutar essas teorias afirma que não basta apenas ter 
alimentos no mercado se a maior parte da população não tiver poder aquisitivo para adquiri-los. 
Ele ainda faz menção acerca das políticas mantedoras de preços as quais carecem de ser 
denunciadas devido ao incentivo que estas dão à destruição dos estoques de alimentos e a não 
plantação de determinados produtos enquanto há milhões de famintos no mundo (RUA, 1996).  

Assim como Rua, há outros pensadores que compartilham do pensamento reformista, o qual 
confere aos países centrais a culpa pela exploração irracional dos recursos naturais. Para os 
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reformistas uma população jovem numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é 
causa, mas conseqüência do subdesenvolvimento (SENE, 1998).  

Sene (1998) ainda afirma que é necessário o enfrentamento, em primeiro lugar, das questões 
sociais e econômicas para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio.  

Ainda acerca dessa teoria Sene (1998) afirma que: 

À medida que s as famílias obtêm condições dignas de vida, tendem a diminuir o número de 
filhos para não comprometer o acesso a de seus dependentes aos sistemas de educação e saúde. 
Quando o cotidiano familiar transcorre em condições miseráveis e as pessoas não têm 
consciência das determinações econômicas e sociais, vivem de subempregos, em submoradias e 
subalimentadas, como esperar que elas estejam preocupadas em gerar menos filhos? 

 Com relação à Teoria Reformista, é possível observar que essa teoria é a que mais se aproxima 
da realidade, pois analisa de forma objetiva as questões econômicas e sociais da população 
mundial. 

 
 
CRESCIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL 

O Brasil apresentou duas fases importantes no que se refere ao crescimento da sua população, 
que é a fase de intensa imigração e a fase de intenso crescimento natural ou vegetativo. A 
primeira fase inicia-se com a entrada dos milhares de negros africanos no país no período da 
escravidão, perpassando pelo período de imigração dos colonos europeus e perdurando até a 
década de 1940. Essa fase, apesar de ter sido importante para o crescimento populacional 
brasileiro, é caracterizada por um crescimento baixo quando comparado com a segunda fase 
alcançando taxas anuais de no máximo 1,8%, explicada pelas elevadas taxas de mortalidade, 
principalmente infantil, decorrente das precárias condições médicas-sanitárias, a falta de 
métodos contraceptivos, etc. Já o período que corresponde ao pós II Guerra Mundial perdurando 
até meados dos anos 80, é a fase de crescimento populacional significativo para o Brasil, 
principalmente após a década de 1950, quando há um maior investimento no setor industrial pelo 
governo brasileiro. O desenvolvimento da medicina e a melhoria das condições sanitárias 
também foram fatores condicionantes para um maior crescimento da população nesse período, 
(BRASILESCOLA, 2007). 

 Segundo o site Brasilescola (2007), entre as décadas de 50 e 80 a população brasileira mais que 
duplicou passando de 52 milhões para 119 milhões de habitante. Em meados da década de 50 o 
Brasil detinha um crescimento anual médio de 2,6, chegando a alcançar 3%, sendo um dos países 
do mundo que mais crescia nesse período. 

De acordo com os dados do IBGE, o Brasil cresceu uma média de 10 milhões de habitantes entre 
os anos de 2000 e 2004 (IBGE, 2004). Atualmente conforme o mesmo instituto acima citado o 
país apresenta um total de 183,9 milhões de habitantes. 

O que podemos perceber é que vem havendo um declínio no crescimento populacional 
brasileiro, como nos mostra as análises feitas acima. Contudo, não podemos descartar a 
possibilidade de um novo crescimento desordenado como o ocorrido entre as décadas de 40 e 80. 
A criação de políticas públicas de cunho social, como é o caso do programa Bolsa Família, 
poderá contribuir para esse crescimento caso não haja um controle da natalidade brasileira pelos 
órgãos criadores do programa.  
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O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CRESCIMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO 
O programa Bolsa Família é uma política pública social do Governo Federal Brasileiro. Segundo 
Gobert; Muller apud Hofling (2001), entendemos por políticas públicas a implementação de um 
projeto de governo pelo Estado, através de programas e ações voltadas para setores específicos 
da sociedade (HOFLING, 2001).   

Diante disso, com a finalidade de saber do que se trata o programa Bolsa Família, podemos nesse 
capítulo caracterizá-lo como um programa de bem-estar social instituído no ano de 2003 pelo 
Governo Federal brasileiro através do Decreto Nº. 5.209 de 17 de setembro de 2004 que rege as 
Leis, Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, Lei no 10.219, de 11 de abril de 2001 e Lei no 
10.689, de 13 de junho de 2003, como também o Decreto no 4.102, de 24 de janeiro de 2002 que 
institui o programa de Auxílio-Gás (WIKIPÉDIA, 2008; BRASÍLIA, Distrito Federal). 

Esse programa visa reduzir a pobreza em curto e em longo prazo através de transferências 
condicionadas de capital, o que, por sua vez, propõe acabar com a transmissão da miséria de 
geração a geração, consistindo-se na ajuda financeira às famílias pobres e indigentes do país, 
com a condição de que estas mantenham seus filhos na escola e vacinados. Assim o Governo 
Federal transfere renda direto para as famílias uma vez ao mês. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) (2006), através de uma 
cartilha titulada Agenda de Compromissos da Família, afirma que 

O Governo Federal criou o Programa Bolsa Família para apoiar as famílias mais pobres e 
garantir o direito à alimentação. Para isso, Governo Federal transfere renda direto para as 
famílias. O saque é feito a cada mês com seu cartão magnético. O Governo Federal também 
promove o acesso das famílias do Bolsa Família a educação e saúde. As famílias devem fazer a 
sua parte. Seus filhos devem freqüentar a escola e a família deve manter o acompanhamento da 
saúde em dia, principalmente para as crianças e gestantes. 
 

O Decreto Nº. 5.209 de 17 de setembro de 2004 cria O Bolsa Família, e une nesse programa, 
todos os meios de transferência de renda do Governo Federal no caso, o Auxílio Gás, o Bolsa 
Escola, o Bolsa Alimentação e o Cartão Alimentação em um cadastro único, objetivando, a 
promoção do acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação e assistência 
social; o combate à fome e a segurança alimentar e nutricional; o estímulo a emancipação 
sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza; o combate a 
pobreza e objetiva promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações 
sociais do Poder Público (BRASÍLIA, Distrito Federal). 

Diante disso, podem fazer parte do programa, as famílias com renda mensal de até R$ 50 por 
pessoa, ou as famílias com renda mensal de R$ 50,01 a R$ 100 por pessoa que tenham crianças 
de zero a 15 anos ou gestantes. Essas famílias, para participar do programa, procuraram a 
prefeitura de seu município e fazem o cadastro único, o qual é enviado para o Governo Federal, 
que faz análise das famílias inscritas com intuito de avaliar se elas atendem os requisitos para 
participarem o programa (MDS, 2006). 

Abordando os valores dos benefícios, vemos que esses são classificados em dois: o beneficio 
variável e o beneficio básico. Inicialmente, com beneficio variável, todas as famílias recebiam 
R$ 15 por criança de zero a 15 anos de idade e por gestantes, até o limite de três crianças por 
família, ou seja, até R$ 45. Mediante a isso, esse benefício recebe essa denominação, pois varia 
de acordo com o tamanho da família (MDS, 2006).  
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No beneficio básico, as famílias com maior necessidade e com renda de até R$ 50 mensal por 
pessoa, primeiramente, adquiriam mais R$ 50 que se somando com o beneficio variável 
chegava-se ao total do beneficio (MDS, 2006).  

Esses benefícios são pagos preferencialmente à mulher, através dos Cartões do Cidadão, que são 
enviados pelo correio. Estes cartões funcionam como um cartão de débito bancário normal e são 
emitidos pela Caixa Econômica Federal (MDS, 2006). 

Sabemos que esses valores sofreram o primeiro reajuste, desde que foi criado o programa em 
2003, em agosto de 2007. Diante disso, o menor valor pago passa de R$ 15 para R$ 18 e o 
máximo, de R$ 95 para R$ 112 (IPEA, 2006). 

No mês de junho de 2008, outro reajuste é feito, onde o benefício básico do programa passa de 
R$ 58 para R$ 62 por mês e o variável sobe de R$ 18 para R$ 20 por beneficiário, até o limite de 
R$ 60 por família (A TARDE ON LINE, 2008). 

Outro reajuste foi feito no que diz respeito à idade dos beneficiados. Essa foi ampliada para 17 
anos pela justificativa que nessa idade os jovens estão terminando o Ensino Médio, onde cada 
família com um filho de 16 ou 17 anos passará a receber mais R$ 30 por adolescente que estiver 
estudando, num limite de dois (PORTAL ECODEBATE, 2008). 

O programa Bolsa Família foi criado para "matar a fome" de 54 milhões de brasileiros, porém, 
hoje vem sendo apresentado por alguns estudiosos como um dos responsáveis pela compra de 
eletrodomésticos, o que não é foco do programa.  

Isso é evidenciado por Bastos (2007), em seu texto “Consumo de bens duráveis aumenta por 
causa do Bolsa Família”, que traz a apreciação da professora de economia da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Rosa Maria Marques. Segundo ela 

 

A transferência de recursos do Programa Bolsa Família é um dos fatores que vem gerando 
impacto no aumento popular do consumo de bens duráveis para casa – ou seja, aqueles produtos 
que se adquire para se usar por longos períodos, como eletrodomésticos, móveis e aparelhos 
eletrônicos. 

 

Palavras essas que são corroboradas pela socióloga Felícia Madeira, diretora-executiva da 
Fundação Sistema Estadual de Análise de dados (Seade) de São Paulo. Segundo a socióloga, 
entre as famílias menos favorecidas as dificuldades financeiras sempre impediram gastos que 
necessitassem de um tempo maior para finalização do pagamento – seja em educação, num 
pequeno negócio ou mesmo em bens duráveis para a casa. Um dos principais efeitos do Bolsa 
Família nesses casos é dar mais segurança financeira aos beneficiários. Ela ainda afirma que ao 
existir a garantia da vinda do dinheiro, as pessoas inclusas nesse projeto podem abrir um 
crediário para comprar eletrodomésticos ou equipamentos para trabalho (BASTOS, 2007).  

Conforme é explicitado pelos teóricos anteriormente, o programa bolsa família tornou-se com 
sua criação mais amplo do que se esperava, deixando de ser apenas um transferidor de dinheiro 
com o propósito de minimizar a fome de boa parte da população brasileira e passando a ser um 
meio de renda segura tanto para os beneficiários, como para os comerciantes, que visualizaram o 
benefício como uma fonte de credito confiável. 

De acordo com Bastos 2007 em sua entrevista com Felícia Madeira, do Seade (São Paulo), ela 
coloca que as oscilações no orçamento sempre impediram que famílias pobres fizessem gastos 
que necessitassem de um horizonte longo, fato remediado agora pelo Bolsa Família: "Como 

451 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN – 20 Natal-RN - 2008. 

.  
existe a garantia de que o dinheiro virá, a pessoa se planeja e pode abrir um crediário para 
comprar um eletrodoméstico ou um equipamento para trabalhar." 

 

O programa bolsa família já tornou-se uma realidade em todo o pais, seja “diminuindo as 
desigualdades financeiras” entre as famílias  de classes diferentes, ou propiciando uma inserção 
das pessoas mais pobres nos níveis de vivencia mais dignos.  

Todos esses fatos são demonstrados e debatidos por meio de vários estudos de teóricos, e por 
meio de inúmeras pesquisas de instituições diferentes, além dos exemplos reais, como o da 
catadora de lixo Rosineide dos Santos, 47 anos, de Maceió, com três filhos, que recebe R$ 76 do 
programa Bolsa Família, mas declara uma renda total de R$ 200. Com isso, pegou um 
empréstimo de R$ 500 no Banco do Cidadão, uma instituição que opera com micro crédito para 
empreendimentos populares e que conforme relata o IBGE em sua pesquisa: ela já tem fogão, 
liquidificador, cafeteira e forno elétrico, e assim que saldar a dívida pretende comprar uma 
televisão. Podemos concluir que Rosineide não utiliza o dinheiro cedido pelo programa para a 
alimentação de sua família e sim para outros fins como para a obtenção de eletrodomésticos 
(KAMEL, 2008).  

Outro exemplo é o de Patrícia Belmira Henrique, de 43, manicure mineira, que recebe R$ 112 do 
Bolsa Família. O dinheiro, diz ela informando à pesquisa que ajuda a pagar a máquina de lavar 
roupa.  

De acordo com Kamel 2008, Patrícia declara que está feliz por obter a sua primeira máquina de 
lavar e que antes tinha que lavar a roupa na mão, o que a garantia um enorme trabalho.  

O Bolsa Família é citado como sendo um dos responsáveis pela redução do índice de miséria no 
Brasil, que caiu 27,7% no primeiro mandato do governo Lula. Recentemente o Centro de 
Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou um estudo mostrando que houve 
redução na população miserável do país entre 2003 e 2005. Outros motivos para redução da 
miséria no País têm sido a melhoria do mercado de trabalho, programas sociais como o Bolsa 
Família e os ganhos reais dos salários mínimos (KAMEL, 2008). 

A reação das instituições multilaterais ao Bolsa Família tem sido, geralmente, de entusiasmo. 
Garcia 2008, ao reproduzir a colocação do presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz em sua 
recente viagem ao Brasil, coloca que 

 

O Bolsa Família já se tornou um modelo altamente elogiado de políticas sociais. Países, ao redor 
do mundo, estão aprendendo lições com a experiência brasileira e estão tentando reproduzir os 
mesmos resultados para suas populações. 

 

Estudos do Banco Mundial revelam que, embora o programa seja muito novo, já foram 
registrados resultados mensuráveis positivos no consumo de alimentos, na qualidade da dieta e 
no crescimento das crianças. Kathy Lindert, chefe da equipe do Bolsa Familia Project lista uma 
série de desafios que terão que ser enfrentados no futuro pelo Bolsa Família, tais como definição 
clara de objetivos, monitoramento e avaliação, para assegurar que o programa não se torne uma 
"ilha isolada", mas seja complementado por investimentos na educação, saúde e na infra-
estrutura, ajudando as famílias, em suas palavras "a se formarem" (ou seja, a saírem) do 
programa (WIKIPÉDIA, 2008).  
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O programa Bolsa Família está longe de ser unanimemente aceito pela sociedade brasileira. 
Entre as diversas críticas que recebe no Brasil está a de que geraria dependência, e 
desestimularia a busca por emprego.  

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), órgão oficial da Igreja Católica chegou a 
afirmar que o programa "vicia" e que deixa os beneficiários "acomodados". Não é o que pensa o 
Banco Mundial, incentivador e patrocinador do projeto e de sua expansão por vários países. Suas 
pesquisas indicam que o benefício não desestimula o trabalho e a ascensão social.  

O site Wikipédia (2008) ao transcrever a afirmação de Bénédicte de la Brière, responsável pelo 
programa na instituição, coloca que: 

 

O trabalho adulto não é impactado pela transferência de renda. Inclusive, às vezes, alguns 
adultos trabalham mais porque têm essa garantia de renda básica que permite assumir um pouco 
mais de riscos em suas ocupações.  

Como foi caracterizado no decorrer desse estudo, o programa Bolsa Família ainda é 
relativamente novo. Porém mesmo sem existirem dados concretos de pesquisas ou estudos, é 
possível que o programa venha a contribuir para o aumento da população no Brasil, nosso objeto 
de estudo. Esse fato pode ser comprovado com base nos casos citados acima, como por exemplo, 
o caso da Srª Rosineide, que utiliza o valor recebido do programa Bolsa Família para aquisição 
de eletrodomésticos. 

Se evidenciarmos que a população brasileira, a partir da contribuição desse programa, obtém um 
acesso maior a saúde, a alimentação, a compra de objetos eletrodomésticos e as crianças estão na 
escola, nos torna assim visível que ela tendo a oportunidade de usufruir de bens que proporciona 
uma melhor qualidade de vida, hipoteticamente essa qualidade de vida se refletirá num aumento 
considerável da população brasileira, principalmente nas famílias de baixa renda, uma vez que 
essas desfrutando de uma qualidade de vida mais elevada terão reduzidos os números de pessoas 
que morrem de fome no país, como também gerarão mais filhos com a finalidade de receber 
mais investimentos do governo através do referido programa de bem-estar social. Logicamente, 
se houver menos mortes, principalmente de crianças decorrentes da desnutrição e a população 
gerar mais filhos, supostamente teremos o aumentará a população brasileira.  

Apesar do exposto, podemos encontrar na política da terceira via discutida por Giddens, uma 
possível solução para esses problemas, principalmente ao se analisar o primeiro preceito dessa 
política: não há direitos sem responsabilidades (GIDDENS, 2001). 

No entanto, não cabe apenas ao governo brasileiro criar programas de bem estar social como o 
Bolsa Família, mas juntamente com esse programa, devem ser desenvolvidos medidas cabíveis 
que fiscalizem o uso racional da verba repassada a população, afim de evitar problemas tais 
como o crescimento desordenado da população carente que buscam receber cada vez mais 
contribuição financeira por parte do governo.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O crescimento populacional do mundo, e mais especificamente do Brasil por ser o objeto de 
nosso estudo, é um assunto que merece uma maior atenção por parte dos estudiosos, uma vez 
que se trata de uma questão que envolve o bem estar da população como um todo. Devemos 
buscar o desenvolvimento de estudos que contribuam para um melhor equilíbrio desse 
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crescimento. Devemos também analisar essa questão de forma justa e objetiva atribuindo os seus 
danos aos reais merecedores.  

Com relação às políticas públicas implementadas na sociedade brasileira como é o caso do 
programa Bolsa Família, faz-se indispensável que o governo também invista numa maior 
conscientização da população envolvida no programa acerca do necessário controle da natalidade 
no país, afim de que todos possam ter acesso a uma qualidade de vida mais elevada, sem que se 
faça distinção de classe, raça e sexo. 
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RESUMO  
A forma como os conteúdos são apresentados em sala de aula é um fator importante na 
construção de um aprendizado mais sólido. Desenvolver estratégias relacionadas à prática 
de ensino e aplicá-las ao processo de ensino-aprendizagem configura-se como um recurso 
válido e salutar. Baseando-se nessas questões, o objetivo deste trabalho foi experimentar 
nas turmas de ensino técnico integrado, bem como da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte – 
UNED/Mossoró, um trabalho comparativo no qual foram empregados recursos didáticos 
(modelos) visando facilitar o aprendizado de conteúdos da disciplina de Biologia que, 
freqüentemente, revelam-se de difícil compreensão, a exemplo de síntese protéica, divisão 
celular, biotecnologia e histologia. Para tanto, foram criados três grupos de estudo. O 
grupo A foi formado por alunos do terceiro ano dos cursos de Mecânica e Informática da 
referida instituição, já o grupo B era composto por alunos do terceiro ano dos cursos de 
Eletrotécnica e Edificações. Os grupos citados eram compostos, cada um, por dez alunos. 
O grupo C foi composto por onze alunos da EJA. Os conteúdos foram ministrados com a 
utilização de modelos de acordo com o seguinte esquema: para o grupo A foram utilizados 
modelos para o ensino dos conteúdos relacionados à síntese protéica e biotecnologia, para 
o grupo B os recursos didáticos foram utilizados para as aulas de divisão celular e 
histologia e no grupo C utilizou-se o modelo de divisão celular. Nos conteúdos que não 
eram expostos por meio de modelos era ministrada aula expositiva convencional. O 
desempenho dos alunos de cada um dos grupos foi avaliado e comparado, visando 
determinar a relevância dos recursos no ensino de Biologia. Com isso, este trabalho 
contribui para uma melhor abordagem dos conteúdos relativos às ciências da natureza. 

PALAVRAS-CHAVES: Recursos didáticos, Ensino de Biologia, Educação de Jovens e 
Adultos, Ensino Médio.  

456 
 

mailto:fabio17_antmartins@hotmail.com
mailto:clitson_bk2@hotmail.com
mailto:franciscanadja@hotmail.com
mailto:cristianne@cetern.bria


V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 

Natal-RN - 2008.  

 

MODELOS DIDÁTICOS COMO FACILITADORES DO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM  

 

 

1.  INTRODUÇÃO 
Diversificar a maneira como as disciplinas são repassadas em sala de aula é ponto 
importante no processo ensino aprendizagem. Desenvolver métodos que amparem essa 
diversificação é algo que deve ser estimulado e adaptado à realidade escolar. 

 

Ações educacionais dinâmicas e inovadoras são estratégias importantes quando se deseja 
melhorar o rendimento escolar do aluno, seja este de escola pública ou privada. 
Desenvolver estratégias que aproximem o aluno daquilo que está sendo ensinado é, sem 
dúvida, um recurso válido na construção de um saber mais duradouro. Neste sentido, esta 
pesquisa entende os modelos didáticos como ferramentas que podem incrementar ações 
pedagógicas de professores de ensino fundamental e médio. 

 

Os modelos aqui retratados são recursos que podem ser construídos pelo próprio professor, 
com materiais simples e práticos, mas que, quando transformados, podem ser utilizados 
para simular estruturas e processos biológicos. Tendo em vista o propósito a que se 
dispõem tais modelos, espera-se que esse material possa ser utilizado como recurso extra 
nas aulas de Biologia, tendo esse recurso a capacidade de despertar o interesse do aluno 
pelos conteúdos ministrados, aproximando-o da teoria exposta nos livros, auxiliando no 
aprendizado e otimizando a “explicação do conteúdo”. 

 

Pode-se notar que a forma como o ensino de Ciências e Biologia é realizado acaba, muitas 
vezes, distanciando o aluno daquilo que é ensinado. Com isso, as explicações científicas 
tornam-se longínquas e ilógicas. O estudante, como reação a esse processo, acaba 
“decorando” conceitos, a aula perde o caráter didático a que devia se propor e acaba 
transformando-se num agente auxiliador na construção de um conhecimento mecânico e 
limitado. Esse saber atrofiado causa desinteresse e é constantemente o responsável por um 
menor rendimento acadêmico. Tomando ciência dessa realidade, este trabalho surge como 
forma de avaliar uma possível modificação desse contexto. O objetivo geral deste estudo 
foi testar a utilização de modelos educativos como recursos auxiliares no ensino de divisão 
celular, síntese protéica, histologia e biotecnologia a alunos do ensino médio e da EJA do 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte.  

   

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
As modalidades didáticas usadas no ensino das disciplinas científicas dependem, 
fundamentalmente, da concepção de aprendizagem de Ciência adotada. A tendência de 
currículos tradicionalistas ou racionalistas acadêmicos, apesar de todas as mudanças, ainda 
prevalecem não só no Brasil, mas também nos sistemas educacionais de países em vários 
níveis de desenvolvimento. Assumindo que o objetivo dos cursos é basicamente transmitir 
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informação, ao professor cabe apresentar a matéria de forma atualizada e organizada, 
facilitando a aquisição de conhecimentos (KRASILCHIK, 2000). 

 

Segundo considerações de Pereira (1998) relacionadas ao ensino atual de ciências: 

 

“A ciência é apresentada como um conjunto de informações teóricas, 
prontas e acabadas, nunca como um processo de investigação, de 
consulta e de redescoberta. O ensino é abstrato, acadêmico e 
impessoal, distanciando-se dos interesses e da realidade ambiental 
dos discentes, os conhecimentos são empobrecidos pela simples 
repetição das idéias de outrem”. 
  

Este tipo de “transmissão” de conteúdo acaba por desmotivar os alunos e repercute em 
baixos índices de aproveitamento acadêmico, inibição do desenvolvimento mental e 
empobrecimento da capacidade do aluno pensar por si mesmo. Uma perspectiva de ensino 
voltada para as aulas práticas serve a diferentes funções para diversas concepções do papel 
da escola e da forma de aprendizagem. No caso de um currículo que focaliza 
primordialmente a transmissão de informações, o trabalho em laboratório é motivador da 
aprendizagem, levando ao desenvolvimento de habilidades técnicas e principalmente 
auxiliando a fixação, o conhecimento sobre os fenômenos e fatos (KRASILCHIK, 2000). 

 

Entretanto, o processo de socialização do conhecimento científico é cercado de desafios, 
posições polêmicas e embates. Por um lado, se assume como necessidade ética a 
importância de levar as informações produzidas pela ciência e tecnologia a um público 
cada vez mais amplo, como instrumento de cidadania. Por outro, há quem postule que a 
divulgação científica teria o papel de manter o status elevado daqueles envolvidos na 
produção do conhecimento, ou mesmo que a complexidade da ciência impossibilitaria seu 
domínio pelo público ‘não-iniciado’ (DÍAZ, 1999). Este tipo de discurso reforça a 
necessidade de uma adequação das práticas pedagógicas à realidade apresentada pela 
classe discente. 

 

Um dos métodos didáticos mais analisado e, freqüentemente, combatido é o ideal da aula 
expositiva convencional. Silva (2002) avaliou a importância da explicação do conteúdo 
para o interesse e aprendizado de alunos do ensino fundamental de uma escola pública. 
Para este autor, a idéia de que a “explicação do conteúdo” constitui uma categoria 
explicativa dos modos do fazer docente e do sucesso da aprendizagem foi construída a 
partir dos seguintes elementos: tempo didático de ensino e resposta corporal. O tempo 
didático de ensino diz respeito ao intervalo de tempo em que o professor explica um 
determinado conteúdo diretamente ligado à disciplina, informações diretamente ligadas à 
formação docente, mas que não estão diretamente relacionadas ao conteúdo da disciplina e, 
ainda, questões do âmbito da educação escolarizada de modo geral. O tempo didático de 
ensino, na grande maioria das vezes, não ultrapassa os 20 minutos. Já a resposta corporal 
diz respeito à movimentação do corpo dos alunos durante as situações de ensino às quais 
eram submetidas. Observou-se que nas aulas em que a explicação ultrapassava a leitura do 
texto, a postura corporal exibida pelos alunos era uma, e nas aulas nas quais o 
procedimento didático utilizado para ensinar era meramente a leitura do conteúdo, a 
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postura corporal mudava. Nessa medida, o grupo mostrou ser a “explicação” uma atividade 
que exige estabelecimento de relações com outros saberes sistematizados, exigindo, 
sobretudo, domínio do conteúdo, em sentido amplo, com o qual se está trabalhando, tendo 
em conta a transposição didática defendida por Philippe Perrenoud (1993). Tais dados, 
simultaneamente, mostraram ainda que a “explicação do conteúdo”, para ser eficaz, precisa 
conter exemplos da vida prática. Ou seja, é preciso mostrar ao aluno as possíveis 
alternativas que um determinado conteúdo pode oferecer para a compreensão das 
realidades com as quais ele se depara, independentemente da sua natureza. A definição de 
“explicação do conteúdo” a partir dos dados coletados diz: o exercício que tem por tarefa 
detalhar, por meio de diversas relações, um determinado conteúdo, tendo em vista oferecer 
recursos para se compreender ações práticas ou para enriquecê-las e, ainda, para realizar 
novas práticas. Evidenciou-se, mediante os dados apresentados, que é pela “explicação do 
conteúdo” que se aprende algo. É à ação didática de explicar que o aluno recorre para dizer 
por que aprendeu e por que não aprendeu o conteúdo que o professor pretendia ensinar. 
Essa força da “explicação do conteúdo” na aprendizagem eficaz pode ser, talvez, 
considerada por alguns de pouca utilidade, já que a “explicação” desde há muito é inerente 
ao ensino de algo, até quando se reporta às diferentes formas de entender a explicação no 
âmbito das diversas propostas pedagógicas (SILVA, 2002). 

 

Após a exaltação da explicação do conteúdo como facilitador do aprendizado, analisa-se a 
teoria socio-interacionista de Vigotski que enfatiza as interações sociais em relação à 
ocorrência do processo ensino-aprendizagem. Em aulas expositivas que utilizam modelos 
didáticos percebe-se que essas interações ocorrem continuamente. De acordo com o 
trabalho de Gaspar (1998), outra condição para que haja aprendizado numa sala de aula, 
segundo a teoria de Vigotski, é que o conteúdo temático das exposições possa atingir o 
nível cognitivo dos visitantes. Pode-se acrescentar a esse conceito noções incorporadas à 
teoria de Vigotski por alguns de seus seguidores, como a definição de situação e mediação 
semiótica. Diferentes definições de situação em relação a uma explanação podem ser 
observadas pelas diferentes maneiras com que os alunos experimentam os objetos em 
exposição, e interagem com o professo durante uma explicação. A mediação semiótica está 
relacionada à maneira como um professor interage verbalmente durante a apresentação de 
um modelo ou discussão de um fenômeno. É a forma como o professor pode fazer com que 
um determinado conteúdo temático de uma aula possa ser entendido pelos alunos. No 
processo de mediação semiótica a linguagem é o veiculo que leva o conhecimento às 
pessoas. A linguagem se estrutura sobre os recursos que o professor utiliza para uma 
explicação, como citado por STUCHI e FERREIRA (2003). 

 

“O discurso de um monitor ou professor e sua linguagem deve ser 
consonante com o material da exposição, ou seja, com o que os 
visitantes estão observando. A linguagem das explicações tem o 
componente visual dos experimentos como aliado para que a 
exposição seja inteligível.” (STUCHI e FERREIRA, 2003) 
 

Desta forma, modelos e explicação devem estar associados para que a aprendizagem 
facilitada realmente aconteça. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.  Confecção dos modelos 
Os modelos a serem testados foram preparados com a utilização de materiais simples, de 
fácil aquisição e manipulação, tais como: isopor, EVA, massa de modelar, velcro, cordões 
coloridos, espuma, alfinetes, fios de cobre, entre outros. Para confecção do material tomou-
se por base figuras de livros didáticos do ensino médio. 

 

O primeiro modelo preparado foi o que representava uma célula eucariótica animal (Figura 
1). Para tanto, foi utilizada uma esfera de isopor de 25 cm de diâmetro para simular a 
membrana plasmática celular. Todas as organelas citoplasmáticas representadas 
(mitocôndrias, ribossomos, centríolos, complexo golgiense, retículo endoplasmático 
rugoso, lisossomos) foram preparadas com a utilização de massa de modelar de diversas 
cores. A membrana nuclear foi produzida com uma esfera de isopor de menor tamanho, 
enquanto que o DNA foi preparado a partir de papel crepom fracamente enrolado para dar 
um aspecto de fita. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo representativo de uma célula eucariótica animal. 

 
Na síntese de proteínas várias estruturas precisaram ser preparadas. Os ribossomos foram 
montados, utilizando-se esferas de isopor coladas a placas de isopor (Figura 2B). Os 
nucleotídeos foram confeccionados em EVA, cortados para que pudessem ser acoplados, 
perfeitamente, como num quebra-cabeça (adenina – uracila e citosina – guanina). O RNA 
mensageiro (RNAm) foi confeccionado de forma muito simples. Um fio de cobre foi 
utilizado, caracterizando a cadeia de fita única e os nucleotídeos foram colados sobre o fio 
(Figura 2C). A seqüência de nucleotídeos determinava a produção de um polipeptídeo de 
oito aminoácidos, a ocitocina. O estrutura tridimensional do RNA transportador foi 
representado com fio de cobre associado ao seu anti-códon, confeccionado em EVA, e ao 
aminoácido correspondente, também produzido com EVA. Aminoácidos iguais possuíam 
mesma forma geométrica e tamanho, caracterizando a mesma representação (Figura 2A). 
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Figura 2: Representação da síntese de proteínas. A: RNA transportador; B: 
ribossomo; C: RNA mensageiro. 

 

Para efeito de estudo do processo de divisão celular, as várias etapas da mitose foram 
representadas. Após a explicação das fases de “preparação” para a divisão celular 
propriamente dita, apresentava-se a primeira fase do processo, a prófase. As células foram 
representadas com isopor. Carioteca e centríolos foram produzidos com EVA, enquanto 
que o DNA foi produzido com papel crepom enrolado. As fibras do fuso mitótico foram 
representadas com cordão colorido (Figura 3A). Na metáfase, as estruturas foram 
produzidas com os materiais já citados, excetuando-se a representação dos cromossomos. 
Estas estruturas foram produzidas utilizando-se um molde de fio de cobre, sobre o qual foi 
enrolado e colado o papel crepom espiralado, dando realmente a noção de condensação do 
material genético (Figura 3B). Metáfase e anáfase encontravam-se dispostas em uma 
mesma representação celular. Para dar maior dinamismo ao modelo, fios de nylon e 
cordões foram presos às cromátides-irmãs dos cromossomos, que encontravam-se ligados 
por velcro (Figura 3C). No momento em que a anáfase foi explicada, os cordões ligados às 
cromátides foram puxados, permitindo a visualização da separação gradual destas 
estruturas (Figura 3D). Uma placa demontrativa de erros de divisão celular também foi 
preparada. Nesta célula, as fibras de fuso de fuso se ligaram de forma inadequada às 
cromátides, ocasionando um erro de separação durante a anáfase (Figura 3F). Por fim, a 
telófase foi representada com o estrangulamento da membrana plasmática e os núcleos 
celulares já se reorganizando (Figura 3G). 
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Figura 3: Modelos representativos das várias etapas da divisão celular 
mitótica. A: prófase, B: cromossomos, C: metáfase normal, D: anáfase normal, E: 
metáfase anormal (sem ligação das fibras de fuso ou ligação errada), F: anáfase 
anormal, G: telófase. 

 
 

Com relação ao conteúdo de histologia foi produzido um modelo representativo da pele 
humana, apresentando as camadas epiderme, derme e hipoderme, permitindo que tipos de 
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tecidos epiteliais e conjuntivos pudessem ser apresentados. Na representação da epiderme 
foi utilizada uma placa de isopor maciça. A derme foi produzida tendo como molde 
principal uma peça de isopor . As várias estruturas presentes na derme foram produzidas 
com diferentes materiais. Os vasos sangüíneos foram representados nas cores vermelho e 
azul a partir da utilização de alfinetes (representativos de vasos seccionados), canudos 
(vasos mais finos) e fios de cobre encapados (vasos de maior calibre). O pêlo e sua raiz 
foram produzidos com massa de modelar, da mesma maneira que o músculo eretor desta 
estrutura. Terminações nervosas foram confeccionadas com massa de modelar ou pintadas 
sobre o molde de isopor. As glândulas sudoríparas foram representadas com fio de cobre 
desencapado, enquanto que os adipócitos foram produzidos com alfinetes amarelos. A 
hipoderme foi representada com espuma amarela, localizada logo abaixo da derme (Figura 
3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Representação da pele. Seta azul: epiderme; seta verde: derme; seta 
vermelha: hipoderme. 

   

Para o estudo da biotecnologia, foi escolhido como tema principal a produção de proteína 
recombinante. Para tanto, foram representadas com placas de isopor as placas de petri, 
vidraria onde boa parte das reações de transformação acontecem. As fitas de DNA foram 
produzidas com EVA entrelaçado, sendo que gene de interesse, DNA do plasmídeo e 
cromossomo bacteriano apresentavam cores diferentes para facilitar a compreensão (Figura 
5A). As bactérias também foram produzidas com EVA (Figura 5B) e as moléculas de 
insulina produzidas ao fim do processo foram representadas com fios de cobre espiralados 
(Figura 5C).  
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Figura 5: Modelo representativo da produção de proteína recombinante. A: 
Representação de uma placa de petri, apresentando seqüência de DNA com um gene 

de interesse, zonas de restrição e plasmídeos; B: Placa de petri com bactérias e 
plasmídeos em incubação, para que ocorra a transformação bacteriana; C: Bactérias 
portadoras do plasmídeo com o gene de interesse, produzindo proteína recombinante. 

C 

 

3.2.  Aplicação e avaliação 
Para que os modelos pudessem ser analisados em sala de aula foram convocados, através 
de sorteio, alunos do 3º ano dos cursos médio-integrado de Mecânica, Informática, 
Edificações e Eletrotécnica, além dos alunos da turma do Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA) do CEFET-RN/ Unidade de Mossoró. Os alunos dos cursos técnico-integrados 
foram organizados em grupos de dez alunos, segundo a seguinte distribuição: grupo A, 
formado por alunos de Mecânica e Informática; grupo B, alunos de Eletrotécnica e 
Edificações. O terceiro grupo, o grupo C, era formado por onze alunos da EJA. Os 
estudantes dos cursos integrados assistiram aulas de 50 minutos sobre os conteúdos 
escolhidos, entretanto, em duas destas aulas eram utilizados modelos. Assim, para o grupo 
A foram utilizados os modelos de síntese protéica e biotecnologia; para o grupo B foram 
empregados os modelos de divisão celular e histologia, enquanto que o grupo C teve aula 
com modelo de divisão celular. 

 

Dois dias após a aplicação dos modelos em aula, os alunos dos cursos técnico-integrados 
foram submetidos a uma avaliação composta de doze questões de múltipla escolha (3 para 
cada conteúdo) e aos alunos da EJA foi aplicada uma avaliação com dez questões (5 de 
divisão celular e 5 de síntese protéica) para que o aproveitamento da aula pudesse ser 
analisado. 
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4.  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicabilidade e eficiência no processo ensino-
aprendizagem da utilização de modelos ilustrativos e representativos de diversos processos 
e estruturas biológicas. Para tanto, alunos do 3º ano dos cursos técnicos integrados de 
Mecânica, Informática, Edificações e Eletrotécnica foram divididos em dois grupos e 
assistiram a aulas sobre divisão celular, síntese protéica, histologia e biotecnologia, com ou 
sem a utilização de modelos didáticos. Posteriormente, foi realizada uma avaliação com 
três questões de múltipla escolha para cada um dos conteúdos ministrados. O terceiro 
grupo foi composto por estudantes da EJA, estes assistiram aula com modelo de divisão 
celular e aula expositiva normal para o assunto de síntese protéica. 

 

4.1  Análise dos resultados para os alunos dos cursos técnicos integrados na 
modalidade normal 
Para o grupo A, formado por alunos de Mecânica e Informática, foram aplicados modelos 
didáticos para os conteúdos de síntese protéica e biotecnologia. No grupo B, a participação 
dos recursos didáticos na aula esteve relacionada à divisão celular e histologia. 

  

A figura 6 apresenta a comparação entre o aproveitamento dos alunos dos grupos A e B 
com ou sem a utilização dos modelos educativos. Observa-se que, nos dois grupos, a 
utilização dos modelos determinou um melhor aproveitamento dos alunos, com um maior 
acerto de questões. O grupo A acertou 33 questões de síntese protéica e biotecnologia 
(55%) contra 30 questões de divisão celular e histologia (50%). Para o grupo B a diferença 
foi mais significativa, 38 acertos nas questões relacionadas aos modelos (63,3%) contra 
apenas 18 acertos nas questões relacionadas aos conteúdos em que não houve a 
apresentação dos modelos (30%). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6: Relação entre a utilização ou não dos modelos educativos e o 
aproveitamento dos alunos dos grupos A e B. 

 
Analisando-se o aproveitamento dos alunos entre os grupos e dentro do conteúdo, o grupo 
A apresentou os seguintes resultados: para biotecnologia aproveitamento de 83,3% (25/30), 
26,7% para síntese protéica (8/30), 46,7% para divisão celular (14/30) e 53,3% para 
histologia (16/30). Para o grupo B os resultados foram: 53,3% de acerto em divisão celular 
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(16/30), 73,3% em histologia (22/30), 33,3% em síntese protéica (10/30) e 26,7% em 
biotecnologia (8/10) (Figura 7). Foi observado um baixo rendimento dos alunos do grupo 
A em relação ao conteúdo de síntese proteínas. Isto remete, provavelmente, a problemas na 
utilização e compreensão do modelo produzido, indicando a necessidade de melhoramento 
e adequação deste recurso, sendo este argumento reforçado pelo artigo de Guaracira 
Gouvêa e Martha Marandino (1998) que explica que uma exposição, por mais completa e 
atraente que seja, abordando aspectos culturais, históricos, pedagógicos e científicos de um 
tema, pode não ser inteligível ao público se a linguagem com que é apresentada não for 
clara. A clareza da linguagem se faz pela conjugação dos aspectos visuais e dos modelos 
teóricos apresentados nas explicações. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Análise comparativa do aproveitamento dos alunos de acordo com o 
conteúdo ministrado. 

 

4.2  Análise dos resultados para os alunos do curso técnico integrado na 
modalidade EJA 

Para o grupo C utilizou-se modelo didático na abordagem do conteúdo de divisão celular. 
Neste grupo, assim como nos anteriores, notou-se uma maior diferença no rendimento das 
questões relativas ao uso de modelos frente àquelas em que o recurso não foi utilizado. 

  

A figura 8 apresenta a comparação do aproveitamento das questões que tiveram aula 
otimizada com o recurso didático e daquelas em que o conteúdo foi apresentado de forma 
convencional. Percebe-se a importância do uso do recurso, pois, relativo à divisão celular, 
os estudantes acertaram 31 questões (56,36%) contra 16 de síntese protéica (29,09%). 
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Figura 8: Relação entre o percentual de acertos apresentados pelos alunos da EJA 
para os conteúdos em que foi utilizado modelo didático e  aquele em que o modelo 

não foi aplicado. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De maneira geral, foi observada uma eficiência interessante da utilização dos modelos 
produzidos frente à aprendizagem dos alunos. A importância do uso destes recursos é a 
possibilidade dos alunos observarem, claramente, os processos e estruturas biológicas, 
manipular este material, interessar-se de forma mais apurada pelo assunto e acompanhar 
atentamente as explicações do professor. Este tipo de interesse e atenção despertados 
facilita o aprendizado e corrobora para um melhor desempenho dos estudantes. 

 

Dentre os modelos produzidos, o único que ficou aquém das expectativas foi o relacionado 
à síntese de proteínas. O desempenho dos estudantes que assistiram aula com este recurso 
foi inferior ao daqueles que assistiram aula expositiva convencional (8 questões x 10 
questões). Isto reforça a necessidade de alterações neste material antes que ele seja 
utilizado em sala de aula do ensino médio. 

 

Os modelos de biotecnologia e histologia foram muito bem recebidos pelos estudantes e 
resultaram em índices de aproveitamento consideravelmente significativos. Em 
biotecnologia, os alunos que tiveram contato com os modelos acertaram 25 questões contra 
apenas 8 acertos do outro grupo. Em histologia, o parâmetro foi de 22 questões contra 16. 
Desta forma, acredita-se que estes modelos já possam ser, imediatamente, introduzidos em 
sala de aula e trabalhados durante a explicação destes conteúdos. 

 

Na análise do rendimento de divisão celular, as diferenças não foram tão expressivas para 
os alunos dos cursos técnico-integrados (16 questões x 14 questões). Talvez isso tenha 
ocorrido pelo fato de todos os alunos, sendo do 3º ano, já terem estudado este conteúdo e 
deste assunto ser continuamente discutido e revisado em sala de aula e trabalhado durante a 
explicação destes conteúdos. 
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Para o grupo formado por alunos da EJA o desempenho nas questões relativas ao conteúdo 
de divisão celular, que teve aula ministrada com o uso de modelo, mostrou-se bem superior 
às de síntese protéica (31 questões x 16 questões). No grupo em questão, notou-se ainda 
uma maior concentração, interesse e deslumbramento dos estudantes no momento em que 
foi utilizado o modelo de divisão celular. O recurso didático aproximou os alunos do 
universo microscópico de uma célula em divisão e eles conseguiram se posicionar e 
questionar a respeito do conteúdo em questão, elucidando dúvidas, por exemplo, sobre má 
disjunção cromossômica. Os alunos tinham curiosidades em saber como o modelo 
funcionava e sentiram-se motivados pela interatividade proporcionada pelo modelo. 

 

Desta forma, os modelos didáticos apresentaram-se como recursos importantes para a 
compreensão dos conteúdos ministrados e, baseando-se nisso, percebe-se que podem ser 
adaptados a outros assuntos de Biologia, bem como construídos para explicar processos 
que ocorrem em outras disciplinas de cunho científico. Tais recursos são válidos na 
elucidação de dúvidas não esclarecidas numa simples leitura ou explanação oral, pois 
colocam o aluno como testemunha do “fazer Ciência”.    
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RESUMO 
Desde o aparecimento do homem, surgiu a necessidade de locomoção em busca de 
alimentos para sua sobrevivência. Na atualidade, esses deslocamentos tornaram-se 
constantes devido ao crescente desenvolvimento urbano e a desigual dinâmica econômica 
encontrada no sistema capitalista. O estudo em tela busca mostrar como ocorre o 
movimento pendular na Região Metropolitana de Natal, bem como os fatores que 
impulsionam esse movimento. Além disso, são apresentados alguns problemas decorrentes 
desses fluxos populacionais e como agem as políticas públicas diante dos problemas que a 
população enfrenta ao deslocar-se diariamente. A temática apresentada é muito importante, 
pois a tendência da região em estudo é crescer impulsionada por diferentes fatores, quer 
sejam econômicos ou sociais. Assim sendo, tecer reflexões acerca da mobilidade humana 
em nossos dias é essencial para se compreender esse processo. Para tanto, a pesquisa 
fundamenta-se numa revisão bibliográfica e na análise dos dados obtidos. 
  
PALAVRAS-CHAVE: movimento pendular, políticas públicas, problemas. 
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MOVIMENTOS PENDULARES E POLÍTICAS PÚBLICAS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL: UMA QUESTÃO A SER DISCUTIDA 

 
 
INTRODUÇÃO 
Com o desenvolvimento do comércio e a conseqüente industrialização das cidades e a 
modernização da agricultura no campo, originou-se fluxos migratórios direcionados para 
os centros urbanos. Essas populações migraram para as cidades buscando melhores 
condições de sobrevivência e emprego.  
 
Na atualidade, tal processo continua ocorrendo no Brasil, visto que a industrialização, no 
país, ocorreu tardiamente, sendo essa concomitante com a urbanização do país. Conforme, 
Silva (1999, p. 23), para entender melhor o caráter dessa urbanização deve-se considerar 
dois fatores fundamentais: “o gigantismo adquirido pelo setor de serviços, que foi de 
encontro a elevados níveis de concentração de renda”, que teve como contrapartida o 
aumento do terciário informal, além do “processo circular desencadeado pelas grandes 
aglomerações urbanas”. 
  
Logo, este artigo, tem como objetivo mostrar como ocorre o movimento pendular na 
Cidade do Natal e a atuação das esferas governamentais em gerir políticas públicas frente 
ao crescente fluxo de pessoas.  Em seguida, abordar-se-á o processo de formação da 
Região Metropolitana de Natal (RMN) apresentando os municípios que a compõem. E, por 
fim, elencar-se-á os efeitos oriundos do desenvolvimento dos meios de transporte no 
movimento migratório pendular e os fatores que influenciam esses fluxos diários. 
 
Para tanto, foram consultados estudos fornecidos pelos seguintes autores Castells (2005); 
Ervatti e Jardim (2008), Lima (2005); Santos (1988) e (1998); Silva (2001); Scarlato 
(2005); Branco, Moura e Firkowski (2005), entre outros. 
 
 
A REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 
Segundo o site do Observatório das Metrópoles, o processo de metropolização da cidade 
do Natal teve início no de 1970. O Governo Estadual, nessa época, denominou o espaço 
dinamizado do estado de Aglomeração Urbana Não Metropolitana. Devido essa iniciativa, 
a prefeitura do Natal, deu seqüência a uma série de planos para viabilizar o processo de 
metropolização. Esses planos foram: o primeiro em 1977, denominado de Plano de 
Desenvolvimento Regional e Urbano da Grande Natal; o segundo em 1988, Plano de 
Estruturação do Aglomerado Urbano de Natal; o terceiro foi o Plano Natal que tinha como 
objetivo o crescimento da cidade do Natal na virada do século XXI; e, o quarto foi 
patrocinado pela Federação das Indústrias (FIERN), denominado de Plano Natal no 
Terceiro Milênio, fazendo um resgate da região metropolitana. Mas, só em 16 de janeiro de 
1997 foi instituída a Região Metropolitana de Natal (RMN) ou Grande Natal, por meio da 
Lei Complementar Estadual 152, a qual compreende uma área de 2.522,8 km2 abrangendo 
os municípios de Natal (capital do estado), Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte 
Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu.  
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A população da Região Metropolitana de Natal está estimada em 1.255.409 habitantes 
(IBGE,2007). É nessa região que se apresenta o maior dinamismo econômico e social do 
Rio Grande do Norte, onde localizam-se, segundo Gomes e Silva (2007) as principais áreas 
industriais do Estado. Essas são: o Distrito Industrial, situado na Zona Norte de Natal, o 
Centro Industrial Avançado localizado no município de Macaíba e o Distrito Industrial de 
Parnamirim, como poder ser visualizado na figura 01. 

 

 

 

 

 

 
Distrito Industrial na Zona 

Norte de Natal 
 

 

 

 

Centro Industrial Avançado

 Distrito Industrial
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Mapa da Região Metropolitana de Natal. 

 
 A população da RMN cresceu nas últimas décadas. Esse fato se dá em decorrência do 
desenvolvimento econômico dessa região. No entanto, a cidade pólo Natal não obteve um 
crescimento significativo quando comparado com os municípios de Parnamirim e Macaíba. 
Possivelmente, o crescimento desses municípios está atrelado à instalação de indústrias em 
seu território, atraindo dessa maneira, um grande fluxo populacional. Vale destacar 
também que as cidades de São Gonçalo do Amarante e Monte Alegre apresentaram um 
significativo acréscimo populacional, em virtude do dinamismo econômico emergente na 
região. Para uma melhor compreensão observe a tabela 1. 
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Tabela 1 – População Absoluta dos Municípios da Região Metropolitana de Natal 
entre os anos de 1999, 2000 E 2007. 

MUNICÌPIOS ANO 

1999 2000 2007 

Ceará Mirim 64.733 66.861 65.450 

Extremoz 19.888 20.542 21.792 

Macaíba 47.988 48.408 63.337 

Monte Alegre 16.769 16.915 20.590 

Natal 688.955 699.339 774.230 

Nísia Floresta 17.658 18.239 22.906 

Parnamirim 96.210 99.372 172.751 

São Gonçalo do Amarante 63.441 65.526 77.363 

São José de Mipibu 35.633 36.804 36.990 
Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2007. 

 

De fato, o modelo espacial do crescimento econômico brasileiro é responsável pela enorme 
concentração de pessoas em suas regiões metropolitanas. Pois, as economias externas e as 
forças dos seus mercados fazem dessas regiões pólos atrativos de grandes investimentos 
industriais de bens de consumo duráveis e dos centros financeiros. As regiões 
metropolitanas são grandes centros de atração dos fluxos populacionais, onde a economia 
informal cria expectativas de sobrevivência e até mesmo ascensão social. Para Lima 
(2005), esse fluxo de pessoas com destino às regiões metropolitanas causa a expansão da 
cidade-pólo que adentra nos municípios contíguos, “passando a compor uma grande malha 
urbana”, sendo que essa passa a fazer parte da grande área metropolitana. Por sua vez, 
essas pessoas não são oriundas apenas do campo, mas também de cidades pequenas que 
têm menores expectativas de desenvlvimento, principalmente para os jovens que vão para 
os grandes centros urbanos em busca de uma vida melhor (SCARLATO, 2005, p. 394).  
 
Silva (2001) argumenta que dois fatores, também, exerceram influência na intensificação 
do processo migratório na Região Nordeste: o primeiro foi a partir de 1940, onde o 
crescimento urbano ocorreu de forma acelerada e, o segundo foram as transformações 
ocorridas nas relações de trabalho no campo, com a expansão do modo de produção 
capitalista nos diversos setores, como também nas atividades primárias, agricultura e 
pecuária. 
 
Portanto, é de extrema relevância o estudo dos fluxos migratórios na RMN, e em especial, 
neste artigo, os movimentos pendulares, uma vez que a literatura referente à essa temática 
é escassa no âmbito local.  
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ENTENDENDO OS MOVIMENTOS PENDULARES  

Com o surgimento do homem, há milhares de anos e sua forma de organização coletiva, 
surgiu a necessidade de buscar melhores condições de vida. Desde a pré-história os 
movimentos migratórios das sociedades humanas foram constantes, sendo por causas 
naturais, como clima, esgotamento dos recursos naturais ou por conflitos políticos, como 
guerras entre tribos ou nações.  
 
Para sobreviverem, os primeiros grupos humanos faziam longas caminhadas em busca de 
frutas e sementes, eram considerados nômades. Esses grupos eram formados por um 
pequeno número de indivíduos que dificilmente ultrapassavam a quantidade de 20 
membros e dominavam um vasto território a fim de usufruírem dos recursos naturais 
oferecidos. No decorrer do tempo, mudavam sistematicamente de lugar sem carregar 
nenhum pertence e faziam uso da variedade de alimentos encontradas no novo espaço a ser 
explorado (BLAINEY, 2008). 
 
 Atualmente, no Brasil, as causas dos movimentos migratórios estão relacionadas com as 
condições econômicas, principalmente na região Nordeste e Norte, que quando 
comparadas com o restante do país percebe-se um forte desequilíbrio sócio-econômico 
ancorada numa má espacialidade da distribuição de renda (SCARLATO, 2005, p. 391).  
 
Para estudar a temática das migrações deve-se atentar, segundo Silva (2001), para as 
dimensões da realidade espacial que permeiam os aspectos econômicos, políticos, sociais e 
ambientais.  
Nos municípios tornados periferias do pólo metropolitano, a apropriação do espaço é 
flexível: o preço dos imóveis é menor quando comparados com a cidade-pólo; a 
fiscalização é menos rígida; a legislação referente ao uso e ocupação do solo é menos 
restritiva e os impostos territoriais e prediais são mais baratos. Desse modo, muitas pessoas 
de baixa renda procuram essas áreas para morarem em virtude dessas vantagens (LIMA, 
2005, p. 46).  
 
Para elucidar tal fenômeno, as pesquisas de Barbosa e França (2005), mostram que 
famílias que antes moravam no bairro de Igapó, em Natal, migraram para o município 
vizinho de São Gonçalo do Amarante em decorrências dos baixos preços dos lotes de terra 
lá encontrados e da proximidade com o bairro que antes moravam. A mesma linha de 
pensamento pode ser conferida ao caso de Parnamirim, que é uma opção mais acessível 
para as pessoas de determinados estratos sociais que almejam morar na zona sul da cidade 
do Natal. 
 
Dessa forma, pode-se aferir que essas populações constituem um público com grande 
potencial para os movimentos migratórios pendulares. De fato, a maioria dessas pessoas 
não trabalha ou estuda no local onde residem, necessitando, então, diariamente, se 
deslocarem para Natal a fim de realizarem essas atividades. 
 
Logo, as migrações pendulares enquadram-se em um tipo de movimento cotidiano de ir e 
vir, de pessoas para trabalhar e estudar em municípios distintos. Para Evartti e Jardim 
(2006) a mobilidade pendular está associada à expansão da metrópole e a sua área de 
influência em relação com a centralidade do mercado de trabalho. Isso porque, explica 
Castells (2005, p. 475) 
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os principais centros metropolitanos continuam a oferecer as maiores 
oportunidades de aperfeiçoamento pessoal, status social e 
autosofisticação aos imprescindíveis profissionais liberais de nível 
superior – de boas escolas para seus filhos e uma adesão simbólica ao 
grande consumo, inclusive de arte e entretenimento.  
  

  Baseado nos resultados do Censo 2000, quanto aos deslocamentos entre municípios para 
estudo e trabalho, no Brasil 7,4 milhões de pessoas trabalhavam ou estudavam fora do 
município de residência, o que em dados percentuais representa 6,66%. Esse número tem 
um aumento considerável no que diz respeito às regiões metropolitanas institucionalizadas, 
ou seja, regiões integradas de desenvolvimento (BRANCO et al, 2005).   
 
A migração diária de pessoas da Região Metropolitana de Natal, para a capital Natal, é 
determinada por situações estruturais como oferta de emprego, serviços de educação e 
saúde 
(SILVA, 2001). A seguir, segue a tabela 2 mostrando o número e o percentual do fluxo 
migratório de pessoas das regiões metropolitanas das capitais da Região Nordeste. 
 

Tabela 2 - Movimento Pendular nas Capitais da Região Nordeste. 

MOVIMENTO PENDULAR 
 
 

Centros Urbanos da 
Região Nordeste 

 
Número de Pessoas que 
Trabalham ou Estudam 

em Outro Município  
 

Percentual em Relação ao 
Total de Pessoas que 

Trabalham ou Estudam em 
Outro Município 

 
Pólo  Demais  Pólo Demais 

Aracaju 8.467 48.350 2,68 30,10 
Fortaleza 15.822 75.229 1,09 13,63 

João Pessoa 7.740 34.439 1,90 16,97 
Maceió 6.310 15.152 1,25 13,95 
Natal 8.132 50.243 1,68 20,73 
Recife 26.797 279.265 2,88 23,89 

Salvador 30.819 42.077 1,83 10,96 
São Luís 4.165 38.903 0,70 29,64 
Terezina 5.181 16.191 1,02 19,80 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
 
Na tabela acima, observa-se um grande número de pessoas que realizam o movimento 
pendular nas capitais nordestinas. Sendo que, Natal apresenta um número de 8.132 pessoas 
que migram para outras cidades para trabalhar ou estudar e 50.243 saem das cidades da 
região metropolitana para trabalhar ou estudar na capital. Assim, verifica-se que, na Região 
Metropolitana de Natal, a capital do Estado do Rio Grande do Norte, constitui a “região 
onde o sistema de objetos e o sistema de ações são mais densos” e por conseqüência torna-
se o “centro do poder” (SANTOS, 1998, p.114). Dessa forma, as outras cidades ao seu 
entorno por terem um sistema de ações menos complexo tornam-se subalternas ao centro 
do poder. Para enfatizar tal processo, serve de exemplo o município de Parnamirim, onde 
25 mil pessoas, ou seja, 30% da população do município migram diariamente para Natal 
com diversos fins (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2000, p. 3). 
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Logo, para que ocorram os movimentos pendulares, de forma eficiente, é necessário a 
implementação de políticas públicas que viabilizem o deslocamento de pessoas à cidade-
pólo e o seu entorno. Para tanto, também é importante o papel desempenhado pela 
expansão e diversificação dos meios de transporte. 
 
 
MIGRAÇÕES PENDULARES E POLÍTICAS PÚBLICAS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL 
Os movimentos diários, segundo Beaujeu-Garnier apud Branco et al (2005) estão 
constantemente aumentando, seja em número ou na distância. E uma das causas, segundo 
os autores, é a melhoria no sistema de transportes, que amplia as distâncias, possibilitando 
uma maior locomoção das pessoas em busca de trabalho, estudo, lazer, etc., em outra 
cidade. Para corroborar com essa idéia, Santos (1988) afirma: “o número de produtos, 
mercadorias e pessoas circulando cresce enormemente e, como conseqüência a importância 
das trocas é cada vez maior, pois elas não apenas se avolumam como se diversificam”.   
 
Conforme Dupuy citado por Branco et al (2005), o automóvel é um instrumento 
importante para a ocorrência do movimento pendular. Segundo Santos (1988), com o 
desenvolvimento das comunicações e dos meios de transportes, o automóvel e o ônibus 
possibilitaram a intensificação dos fluxos pelo fato de serem mais flexíveis, ao contrário do 
trem que é rígido e inflexível. Contudo, a ampliação e melhoramento do sistema de 
transportes tenderão a piorar, como explica Castells (2005, p. 485) 
 

o sistema de transportes em vez de melhorar, piorarão, porque o aumento 
das atividades e a compressão temporal possibilitados pela nova 
organização em rede transformam-se em maior concentração de 
mercados em certas áreas e em maior mobilidade física de uma força de 
trabalho, antes confinada a seus locais de trabalho durante o expediente. 
  

 
Castells (2005, p. 501) afirma “que a sociedade está construída em torno de fluxos: fluxos 
de capital, fluxos de informação, fluxos de tecnologia, fluxos de interação organizacional, 
fluxos de imagens, sons e símbolos”. Os fluxos representam não somente a organização 
social, mas são a expressão dos processos que dominam a vida econômica, política e 
simbólica do cidadão. As cidades se expandem e crescem, principalmente os grandes 
centros metropolitanos. Portanto, cabe aos seus administradores encontrarem soluções, por 
meio de políticas públicas, que viabilizem o melhoramento no sistema de transporte 
público urbano, ou até mesmo, um melhor planejamento de localização de empregos e 
residências nas regiões metropolitanas, pois a tendência desse movimento migratório 
pendular é crescer. Em cidades européias, como Madri, Milão e Paris, onde predomina os 
movimentos diários, o tempo de deslocamento na ida para o trabalho e a volta para casa é 
intenso, principalmente para quem usa o automóvel como meio de transporte, ficando 
presos em imensos engarrafamentos (CASTELLS, 2005, p. 485).  
 
 No Brasil, “a descentralização das políticas urbanas para o nível municipal foi 
implementada sem, no entanto, uma preocupação com o planejamento integrado” (LIMA, 
2005, p. 36). Assim, os municípios ainda não estão aptos para gerir esses serviços 
decorrentes dessas políticas urbanas e como conseqüência não conseguem atender a 
demanda por serviços sem a interferência de outras esferas políticos administrativas. 
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Diante do exposto, percebe-se que o Estado brasileiro vem transferindo a responsabilidade 
da prestação de serviços sociais públicos para a esfera municipal. Tal procedimento requer 
que haja  
 
uma maior cooperação entre os municípios para que os problemas sejam controlados e 
eliminados. É necessário trabalhar em conjunto e refletir sobre a capacidade de ação que 
governos locais possuem para acabar com os problemas existentes nas cidades (LIMA, 
2005, p. 46). 
 
Nesse âmbito, visando a melhoria da acessibilidade para se chegar a Natal, o atual 
Governo, em parceria com a Prefeitura do município de Parnamirim, no dia 03 de junho de 
2008, assinou o edital de construção das obras da via metropolitana. De acordo com 
Tapioca (2008), essa obra irá beneficiar Parnamirim, pois a Avenida Prudente de Moraes 
será prolongada. Desse modo, cria-se uma nova entrada e saída para o centro da capital e o 
conseqüente aumento na rapidez dos deslocamentos dos transportes, visto que diminuirá os 
constantes engarrafamentos. 
 
Portanto, políticas públicas são primordiais para promover o pleno desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Natal, tanto no que se refere a mobilidade dos transportes para a 
população, como também para o crescimento econômico dessa região. Sendo assim, a 
união desses dois fatores, mobilidade e crescimento econômico, constituem a mola 
propulsora para o progresso da RMN.   
 
 
 CONSIDERAÇÕES 
Como foi visto, o processo de urbanização e modernização do campo contribuiu para a 
formação das cidades-pólos do território brasileiro. Desse modo, Natal não foge a regra, 
sendo uma cidade que atrai um grande contingente populacional todos os dias para 
trabalhar, estudar e também para o lazer, bem como serviços hospitalares. 
 
Isso explica o constante movimento migratório pendular das pessoas para os grandes 
centros urbanos. Porém, existem problemas que ocorrem devido a esse fluxo migratório, 
como por exemplo, a precariedade dos transportes públicos; a grande expansão da malha 
urbana, sem planejamento, ou seja, com ausência de infra-estrutura; os intensos 
engarrafamentos e a dependência dos municípios próximos a Natal com relação aos 
serviços que ela oferece, sejam esses hospitalares ou comerciais. 
 
No que se refere às políticas públicas, urge que medidas sejam tomadas para melhorar a 
qualidade dos meios de transportes e vias públicas, uma vez que a população que os utiliza 
passa muito tempo para chegar ao local de destino. Além disso, os transportes públicos, 
quase sempre, estão superlotados.  
  
Em vista desses problemas, cabem as autoridades políticas promoverem iniciativas 
conjuntas, no sentido de gerenciar um melhor desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Natal, por meio de projetos que resultem em benefícios à população. 
 
Por fim, é importante que os futuros trabalhos, voltados para essa temática, procurem 
enfatizar as barreiras ou os problemas que impedem o poder público de executar projetos 
que colaborem para uma melhor interação entre os municípios pertencentes as regiões 
metropolitanas. 
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RESUMO  
O presente artigo fundamenta-se numa pesquisa bibliográfica de como ocorreu o processo 
de municipalização do Ensino Fundamental na educação brasileira. Desde a época imperial 
no Brasil, a municipalização está presente em todas as discussões políticas relacionadas à 
descentralização do ensino. Contudo, somente começa a ocorrer efetivamente a partir da 
LDB de 1996. Esta foi construída sob os conflitos de duas tendências: de um lado seus 
defensores que argumentam que a municipalização aproximaria a comunidade da escola, 
garantindo a democratização; já do outro, estão seus opositores, que em suas visões, esse 
processo só viria a contribuir para desobrigar o Estado de suas funções e deveres sociais. 
Um dos fatores que induziu a municipalização foi o advento do FUNDEF, que tinha entre 
outros objetivos, a universalização do ensino fundamental. Com a descentralização, houve 
também a necessidade de uma gestão municipal orientada por conselhos gestores. Diante 
do exposto, realiza-se uma reflexão sobre as possibilidades e limites desse processo, 
buscando elos entre ele e a crise do capitalismo. Como o resultado da análise, observou-se 
que a municipalização possibilitou, em sua essência, mudanças quantitativas, 
desconsiderando a educação como prioridade maior. 
 
PALAVRAS-CHAVE: descentralização, municipalização, ensino fundamental, 
universalização.
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DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL: PERSPECTIVA PARA 

UMA MELHORIA DA EDUCAÇÃO OU UMA RESOLUÇÃO PARA O 
PROBLEMA DE FINANCIAMENTO DESSA ETAPA DE ENSINO? 

 
 

INTRODUÇÃO 
No Brasil a municipalização do ensino foi uma questão defendida por muitos 
conservadores, progressistas, nacionalistas, socialistas e até mesmo os neoliberais em face 
de um conjunto de interesses que se estabelecia entre descentralização, democratização, 
universalização e qualidade de ensino. Entretanto, até o final da década de 80 pouco se fez 
para que a municipalização se efetivasse e o município pudesse administrar com autonomia 
os serviços educacionais, mudando o modelo centralizador, até então, vigente. 
 
Somente na década de 90, em razão do aprofundamento da crise do regime de acumulação 
capitalista, onde a economia se encontrava internacionalizada e dependente do 
financiamento externo, é que a municipalização do ensino fundamental foi adotada como 
uma das principais soluções para o problema do seu financiamento. Assim, um conjunto de 
normas legais, aprovadas naquele período, transformou a municipalização desse nível de 
ensino num processo forçado. Onde para uns, o processo se mostrou totalmente carente da 
relação com democratização e qualidade de ensino, tornando-se uma questão meramente 
econômica. Já para outros, a municipalização abriu caminho para a melhoria da qualidade 
do ensino e para o fortalecimento da participação da comunidade no debate e na definição 
de suas prioridades. 
 
Em face de tudo isso, pretende-se, por um lado, fazer uma breve análise do processo de 
reforma do Estado brasileiro e suas relações com a descentralização da educação via 
municipalização compulsória do financiamento do ensino fundamental, procurando 
identificar, dentre outros aspectos, suas relações com a crise do sistema capitalista, as 
interferências dos órgãos internacionais, a universalização do ensino fundamental, a 
participação dos conselhos nessa etapa do ensino básico e, por outro, investigar as 
principais dificuldades e problemas enfrentados na implantação do modelo de 
municipalização.  
 
Assim, para fundamentar este artigo foram consultados os seguintes autores:  Callegari 
(2007), Cury (2000), Dourado (2001), Feijó (2007), Fernandes Neto (2007), Francalanza 
(1999), Gadotti (1996), Góis (2007), Gracindo (2007), Guerra (2006), Hamze (2002), 
Lubambo (2002), Marques (1999), Meneses e Santos (2002), Oliveira, Costa e Santos 
(2007), Oliveira e Lopes (2002), Oliveira e Teixeira (2001), Paro (2001), Pinto (2002 e 
2007), Primiano (2007), Rangel e Correia (2001), Rosar (2003), Santos (2002), Saviani 
(2004), Seda (2007), Souza (2004), Souza (2000), Teixeira (2004),Vieira (2000) e Werle 
(2006). Ainda foram analisados manuais referentes aos temas, à legislação pertinente, 
dentre outros documentos.  
 
 
PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
O artigo está estruturado em três partes. Numa primeira etapa, faz-se uma aproximação ao 
objeto de estudo, relatando os fatores que contribuíram para o processo de 
municipalização. Numa segunda etapa, realiza-se uma breve explanação do que é a 
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universalização do ensino fundamental e as interferências dos órgãos internacionais. Sendo 
em todas essas etapas discutidos a influência da política de financiamento vigente. 

Inicialmente, é importante para este trabalho esclarecer a essência do processo de 
municipalização. Do ponto de vista da legislação, a municipalização aparece em 
dispositivos firmados na Lei 5.692/71, que no Parágrafo Único, do seu Artigo 58, introduz 
a idéia de transferência de responsabilidades educacionais para os municípios e, no seu 
Artigo 71, institui a possibilidade de delegação de competências pelos Conselhos Estaduais 
de Educação para os Conselhos organizados nos municípios (OLIVEIRA;TEIXEIRA, 
2001). Contudo, a base legal vigente que trata da municipalização é a atual Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei n. 9394/96).  
 
O termo “municipalização” não é explicitamente colocado na Lei 9.394/96. Entretanto, 
segundo Rangel e Correia (2001), pode ser entendido como o exercício da autonomia dos 
Sistemas Municipais preconizado na referida legislação, relativo às funções executivas, 
normativas, bem como a administração de recursos financeiros. Em outras palavras, 
através do referencial legal da atual LDB, pontua-se que a principal prioridade dos 
Sistemas Municipais é o Ensino Fundamental, e que para isso se concretizar existe uma 
transferência de competência aos municípios, assegurado pela Constituição Federal a partir 
da descentralização1 de poderes e formulação de políticas próprias, voltada para o social, 
abrangendo as especificidades locais, e para a gestão do financiamento do ensino 
fundamental. 
 
Nesse sentido, para Feijó (2007, p. 01), o termo ‘municipalização’ inexiste no ordenamento jurídico 
vigente. Segundo a autora, “trata-se de uma expressão utilizada popularmente para denominar a transferência 
das atividades educacionais do Estado para o município. Daí a origem da expressão, que é usada para a 
identificação do procedimento”. 
 
O processo de municipalização vem sendo discutido de longa data. A problemática da 
Educação Municipal no Brasil, desde a época imperial, vem-se fazendo presente nas 
discussões políticas e nos textos legislativos relacionados à descentralização do ensino, 
resultando na criação de seus sistemas públicos, inicialmente, em âmbito estadual, através 
das Constituições Federais (CFs) de 1934 e 1946, e, mais recentemente, na esfera 
municipal, por intermédio da CF de 1988 (CURY, 2000). 
 
Conforme Gadotti (1996), desde os anos 50, época em que Anísio Teixeira defendia a tese 
de que as escolas públicas deveriam ser administradas pelo poder municipal, até o debate 
sobre o sistema único de ensino dos anos 90, muitas coisas se passaram, entre elas 
sucessivas campanhas de municipalização do ensino fundamental, propostas por vários 
governos estaduais e, na maioria das vezes, rejeitadas pelos educadores. 
 
Hamze (2002) afirma que a Constituição Federal de 1988 introduziu os princípios da 
descentralização e municipalização na gestão e implementação das políticas sociais 
públicas. A Constituição reconheceu o município como instância administrativa. No campo 
                                                 
1 A descentralização responde à lógica da organização federativa, no sentido de: ordenar responsabilidades e 
competências nos planos administrativo e financeiro aos entes federativos; instituir processos 
desconcentrados de administrações financeira, administrativa e pedagógica; e instaurar a gestão democrática 
da escola, em cumprimento a preceito constitucional. A descentralização, a municipalização e a autonomia da 
unidade escolar constituem a configuração do sistema educacional brasileiro, sendo o fortalecimento local 
exercido através da autonomia da escola, meta principal da descentralização dos sistemas educacionais 
(MENEZES; SANTOS, 2002). 
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da educação o artigo 211, oportunizou a possibilidade de organização dos sistemas 
municipais de ensino em colaboração com a União e com os Estados.  
 
Contudo, o processo de municipalização do ensino fundamental somente ocorreu 
efetivamente a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996. 
Segundo Remo (2004), A LDB de 1996 assegura a autonomia pedagógica e administrativa 
e de gestão financeira e institui o regime de colaboração entre a união, os estados e os 
municípios na organização de seus respectivos sistemas de ensino. 
 
A LDB de 1996 foi construída sob os conflitos de duas tendências: de um lado os 
defensores dos interesses externos, vinculados ao Princípio do Estado Mínimo, com visões 
técnicas e administrativas que contribuem para desobrigar o Estado de suas funções e 
deveres sociais. E de outro, os que reconhecem a necessidade de se fortalecer o poder 
local, de se aproximar a comunidade da escola, como forma de garantir o verdadeiro 
processo de democratização, contribuindo para uma melhoria na qualidade do ensino, por 
meio da possibilidade de implementação e dinamização de projetos (OLIVEIRA; LOPES, 
2002). 
 
Sabe-se que assim como outras medidas legais impostas pelo Estado, o processo de 
municipalização do ensino fundamental ocasionou polêmicas que vêm aquecendo o debate 
entre seus defensores e opositores.  
 
Para uns, como é o caso do Educador Anísio Teixeira, a municipalização seria a maneira 
mais eficiente de melhorar a qualidade da educação (GADOTTI, 1996). 
 
Mais tarde, Oliveira e Lopes (2002, p. 40), viriam a defender que:  
 

a municipalização do ensino fundamental definiu a autonomia do município 
para criar o seu sistema, garantindo maior autonomia pedagógica, 
administrativa e financeira da escola. Eliminou-se a hierarquia assegurada pelas 
leis anteriores, reconhecendo os estados, o Distrito Federal e os municípios 
como iguais, sem subordinação entre si. 
 

Já para outros autores, segundo Feijó (2007), ao escreverem sobre o tema, criticam a municipalização, no 
sentido de que o processo tem se prestado, muitas vezes, ao ato de se isentar da responsabilidade financeira e 
administrativa da entidade estadual. Dessa forma, ao invés de promover a universalização do ensino por meio 
de ações de cooperação e colaboração conjunta, restringe-se a transferir, para o município, as obrigações que 
a princípio seriam do Estado. Situação que, muitas vezes, agrava-se em razão de que os valores previstos para 
o repasse financeiro são insuficientes para a cobertura de todas as atividades que serão realizadas pela 
municipalidade. 
 
Fernandes Neto (2007) e Feijó (2007) afirmam que devido a total precariedade de recursos 
encaminhados aos municípios, a descentralização financeira, ao contrário de promover a democratização, tem 
funcionado como fator agravante dos problemas, quando deveria ajudar a solucioná-los. O que acaba 
ocorrendo, na maioria dos casos, é a administração da escassez e o fato de que a escola está na ponta do 
sistema e é tida como autônoma, obriga-a a decidir sobre a sua própria privação, isentando o Estado desse 
desconfortável ônus. 
 
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério (FUNDEF)2, induziu um processo de municipalização nunca visto 
                                                 
2  O FUNDEF é um fundo de natureza contábil criado pela Emenda Constitucional n. 14, de 1996, 
regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.264/97 e implantado em janeiro de 1998. Sua finalidade seria o 
financiamento do ensino fundamental, tendo um período de vigência de 10 anos (SAVIANI, 2004). Apesar 
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anteriormente no Brasil. Contudo, pouco contribuiu para aumentar a eficiência de gestão 
do sistema e menos ainda a qualidade do ensino. Em geral, não houve consulta à 
comunidade escolar e os critérios de decisão foram essencialmente monetários: de um 
lado, os estados querendo reduzir seus alunos, de outro os municípios querendo ampliar 
suas receitas. A preocupação com a qualidade do ensino esteve, em geral, ausente em boa 
parte dos convênios de municipalização. A maneira apressada como se deu o processo 
gerou um grande desperdício na alocação dos profissionais do magistério (ROSAR, 2003; 
PINTO, 2007). 
 
Callegari (2007) afirma que com o desaparecimento de centenas de escolas antes mantidas 
pelo Governo do Estado, desapareceram também milhares de postos de trabalho para 
professores da rede estadual. Uma das conseqüências dos primeiros momentos do processo 
de municipalização foi a dispensa de cerca de 50 mil professores estaduais admitidos em 
caráter temporário. Parte deles teria sido aproveitada pelas prefeituras. Outra parte ficou 
desempregada ou passou a viver o drama da incerteza como marca da sua militância 
profissional. 
 
Diante dessas questões, nota-se certo avanço com a municipalização. Todavia, sua 
implementação apresenta uma série de problemas sociais e financeiros. Portanto, é 
imprescindível a luta pela valorização da política social em relação à política econômica. 
Nesse caso, a sociedade pode e deve participar dessa luta em defesa do ensino gratuito, de 
melhores instalações, da qualificação de professores, de uma escola realmente democrática 
e participativa, enfim, da reivindicação por mais verbas para uma educação com qualidade. 
 
 
UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Assim como a Constituição de 1988 induziu o processo de municipalização, ao propor que 
os municípios atuassem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, 
destacou também a universalização do ensino fundamental e a erradicação do 
analfabetismo.  
 
Outro fator que estimulou esse processo foi à implantação do FUNDEF.  Esse fundo 
vinculou a descentralização do ensino fundamental, via municipalização e a divisão de 
encargos entre estados, criando uma nova gama de incentivos para transferir ou manter 
escolas e alunos na rede municipal de ensino, dependendo da relação do valor repassado 
pelo número de estudantes matriculados (SAVIANI, 2004).  
 
Portanto, pode-se admitir que, com a vigência do FUNDEF, tornou-se de interesse dos 
municípios assumirem o maior contingente possível de alunos. Dessa forma, o município 
se viu obrigado a ampliar sua rede de forma acelerada para dar conta da universalização do 
ensino fundamental. 
 

                                                                                                                                                    
desse fundo, trazer inovadas mudanças na estrutura de financiamento do ensino fundamental, apresentou 
algumas limitações que comprometeram a qualidade do ensino e valorização dos profissionais, sendo uma 
delas o não atendimento a todos os níveis da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio e educação de jovens e adultos - EJA). Diante dessas constatações, o Ministério da Educação (MEC) 
propôs a criação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 
dos Profissionais da Educação), regulamentado pela Lei nº 11.494/2007.  O FUNDEB terá um período de 
vigência de 14 anos, contando a partir de 2007 (OLIVEIRA, COSTA E SANTOS, 2007). 
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Especialistas afirmam que todas essas transformações ocorridas no campo educacional, nos 
últimos anos, têm sido regidas pelo sistema capitalista mundial em coerência com as 
práticas neoliberais.  
 
De acordo com Souza e Faria (2004), no cenário das reformas ocorridas nos anos 80 e 90, 
evidencia-se o aprofundamento da intervenção de diversos organismos internacionais nas 
políticas de educação de países situados à margem das economias centrais, em particular 
na América Latina.  
 
Para Vieira (2001), no conjunto de determinações internacionais que recaem sobre as 
reformas do ensino ao longo dos anos 90, há de se observar, igualmente, a importância que 
assumem as recomendações advindas de diversos fóruns mundiais e regionais. 
 
A Conferência de Jontien (em 1990, na Tailândia), por exemplo, patrocinada pelo Banco 
Mundial, em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) viria a servir de 
referência, no Brasil, para o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) e para o 
Plano Nacional de Educação (1998). Esse evento, considerado um marco, em especial para 
os nove países então com a maior taxa de analfabetismo do mundo (Bangladesh, Brasil, 
China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão) – conhecidos como “EFA-9” 
– impulsionou-os a desencadear ações em direção aos compromissos firmados na chamada 
Declaração de Jontien, estabelecendo determinações que se estendem da intenção em 
satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, da universalização do acesso à 
educação e da promoção da equidade passando por mudanças no modelo de gestão do 
ensino fundamental (VIEIRA, 2001; DOURADO, 2001). 
 
De acordo com Pinto (2002, p. 110), a partir desse momento, as políticas do Banco 
Mundial voltam-se, ostensivamente, para a “priorização sistemática do ensino 
fundamental, em detrimento dos demais níveis de ensino e de defesa da relativização do 
dever do Estado com a educação, tendo por base a exigência de que a tarefa de assegurar a 
educação é de todos os setores da sociedade”. 
 
Conforme Pereira e Teixeira (2002, p. 92), o ensino fundamental se consolidou como 
segunda etapa da educação básica com duração de oito anos3, iniciando-se a partir dos sete 
anos de idade, sendo facultativa a matrícula para crianças de seis anos. É um período de 
grande importância no processo de formação intelectual das crianças, onde essas terão toda 
a base para o ensino médio a partir do ensino fundamental. Por isso, é de extrema 
relevância a universalização do ensino fundamental. Que tem como objetivo melhorar o 
quadro em que se encontra a educação brasileira em todos os estados do Brasil. As 
conseqüências dessa universalização seria a diminuição da evasão escolar, a repetência e 
ampliação ao atendimento do ensino fundamental como um todo.    
 
Já na visão de Gracindo (1994) e Fernandes Neto (2007), a universalização do ensino 
fundamental está posta, mas essa não corresponde à melhoria da qualidade educacional, 
apenas legitima práticas neoliberais do estado capitalista.  
 
                                                 
3  Atualmente, o ensino fundamental possui uma duração de 9 anos, com o ingresso das crianças  aos  6 anos 
e conclusão aos 14, caso não haja nenhuma repetência. 
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Segundo Góis (2007), a universalização do ensino fundamental analisada em termos 
quantitativos, sem dúvida apresenta bons resultados, mas deixa a desejar em termos 
qualitativos, no que diz respeito à qualidade do ensino e do acesso a alunos com limitações 
físicas e necessidades especiais, na faixa etária de sete a quatorze anos. 
 
Apesar de o processo de universalização estar atingindo seus objetivos, do ponto de vista 
quantitativo, de acordo com os números do Censo 2006 do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de matrículas no ensino 
fundamental nesse mesmo ano, contabiliza em torno de 33,3 milhões, apresentando um 
déficit 252.037 alunos (0,8%), quando comparado com 2005.  
 
Essa tendência de queda que vem sendo observada desde 2003, deve-se a reorganização 
por que passa o sistema de educação básica no Brasil. Essa tendência deve continuar por 
influência de fatores como variáveis demográficas e ajuste do fluxo de alunos que cursam 
o ensino fundamental fora da faixa de idade considerada correta (07 a 14 anos) (INEP, 
2006). 
 
Ao ser instituído o sistema municipal de educação abre uma fecunda possibilidade de 
democratização da gestão da educação pública, por meio da criação e funcionamento do 
Conselho Municipal de Educação. 
 
Embora não obrigatória, a existência desse colegiado é de grande conveniência se 
destinado a atuar na definição da política educacional local, a dar diretrizes para o plano de 
construções escolares, a acompanhar gastos dos recursos da educação, a avaliar o 
atendimento escolar oferecido, a possibilitar fóruns para a manifestação de pais, 
professores e demais interessados na situação da educação do município, inclusive ouvindo 
suas reivindicações. 
 
 
CONSELHOS GESTORES DE EDUCAÇÃO 
Partindo do pressuposto de que um Estado descentralizado não pode prescindir de canais 
de participação, possibilitando que as questões sejam administradas no âmbito da esfera 
pública, a Constituição de 1988 regulamentou, no país, a participação popular como 
elemento no processo político. Introduziu-se uma série de mecanismos permitindo que 
representações de segmentos sociais tivessem acesso ao governo e tomassem decisão sobre 
alguns problemas públicos, sinalizando para o fato de que a dinâmica social deve exercer 
uma influência significativa sobre as experiências de formulação e implementação de 
políticas locais.  A partir desse pressuposto, surgiram os conselhos gestores nos municípios  
(LUBAMBO, 2002).  
 
Assim, com a universalização e consequentemente com a municipalização do ensino 
fundamental no Brasil, tornou-se necessário à participação da sociedade em assuntos 
relacionados à educação por meio dos conselhos gestores. 
 
Nas palavras de Werle (2006), os conselhos gestores podem ser uma inovadora forma de 
relacionamento entre Estado e sociedade, uma alternativa para desenhar uma renovada 
gestão do sistema. Por esse motivo, foi de grande importância a criação dos conselhos, 
sejam eles, na esfera educacional ou não.   
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Sendo assim, Teixeira (2004, p. 692) define os conselhos, num sentido geral, como sendo 
importantes organizações, de órgãos coletivos, os quais reúnem membros que deliberam 
sobre problemas ou ações que beneficiem instâncias associadas a esses, com denominações 
e formas de organizações diversificadas de diferentes áreas humanas.  
 
Esses conselhos, na esfera da educação, podem ser a nível estadual, o Conselho Estadual 
de Educação (CEE) e municipal, o CME (Conselho Municipal de Educação). Ainda a nível 
municipal, há o Conselho Tutelar, Escolar e o Conselho de Classe (que também pode ser a 
nível estadual).  
 
Segundo dados pesquisados no Conselho Estadual do Paraná, os Conselhos Estaduais de 
Educação foram criados com o objetivo de orientar a política educacional de cada estado, 
tendo como finalidade regulamentar, por atos normativos, as bases e diretrizes emanadas 
do Conselho Nacional de Educação, que tem a função de ordenar o Sistema de Ensino em 
diversos níveis.  
 
A respeito do Conselho Tutelar, o educador e advogado Edson Seda (2003), afirma no 
portal desse conselho que: 
 

é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos na Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990, que entrou em vigor no 
dia 14 de outubro de l 990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  
 

Em se tratando do Conselho Escolar, segundo Marques (1999), é formado por grupos da 
comunidade escolar (alunos; professores; pedagogos; funcionários da escola; 
representantes da sociedade, como pais de alunos; entre outros). Esse é responsável por 
promover a participação de toda comunidade escolar, por meio de uma política 
descentralizada, buscando uma escola de qualidade e autônoma.  
 
Quanto aos Conselhos de Classe, Guerra (2006) afirma que esse tem como função atuar 
diretamente no Projeto Político-Pedagógico da Escola (PPP), o qual se realiza no cotidiano 
das atividades escolares. Esse se configura no entendimento entre os participantes do 
conselho, colaborando para que ocorram transformações, por meio de um processo 
reflexivo crítico de práticas pedagógicas que contribuam para a construção de 
conhecimentos entre alunos e professores, como também alternativas que garantam a 
efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  
 
No que diz respeito aos Conselhos Municipais de Educação, a atual Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Brasileira (LDB) não contém dispositivos sobre a função e criação dos 
CMEs, mas também não aborda nenhum impedimento que possa desconsiderá-lo incluído 
dentre os órgãos municipais de educação. Já na Lei 424/96, menciona esse colegiado, 
afirmando que com sua criação, ele deverá estar representado no Conselho Municipal do 
FUNDEF, e tem como tarefa acompanhar e controlar os gastos dos recursos desse Fundo. 
Dessa forma, os CMEs, se criados, devem atuar na definição das diretrizes políticas para a 
educação do município, sendo uma nova concepção, a qual fica bem distante do modelo 
burocrático de outros colegiados (PRIMIANO, 2007). 
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Primiano (op. cit.) explica ainda, que é por meio da criação desse colegiado, que o sistema 
municipal de educação abrirá a possibilidade de democratização da gestão da educação 
pública no país. A autora acredita que 
 

Embora não obrigatória, a existência desse colegiado é de grande conveniência 
se destinado a atuar na definição da política educacional local, a dar diretrizes 
para o plano de construções escolares, a acompanhar gastos dos recursos da 
educação, a avaliar o atendimento escolar oferecido, a possibilitar fóruns para a 
manifestação de pais, professores e demais interessados na situação da educação 
do município, inclusive ouvindo suas reivindicações. 
 

Portanto, os CMEs são órgãos coletivos de grande importância para organização e 
fiscalização no ensino a nível municipal, o que pode buscar, de certa forma, uma melhoria 
na qualidade do ensino na Educação Básica e, especificamente, no Ensino Fundamental. 
 
 
CONSIDERAÇÕES  
O Brasil, nas duas últimas décadas, tem passado por reformas substanciais no que se refere 
às políticas públicas na área da educação, como à organização, gestão e financiamento dos 
sistemas de ensino.  Segundo Santos (2002, p. 347), “essas reformas são baseadas nas 
grandes mudanças ocorridas no terreno econômico, social e político e que incluem 
processos como a globalização, as transformações no mundo do trabalho e as mudanças 
sociais que reconfiguram a realidade em todas as partes do mundo”.  
 
É certo que a situação da educação básica no país, principalmente relacionada ao ensino 
fundamental, apresentou algumas melhorias.  Segundo alguns autores, ao se comparar os 
dados anteriores à implantação do processo de municipalização e universalização do 
ensino fundamental e o advento do FUNDEF, podem-se observar os principais avanços na 
educação básica, como: a queda substancial do analfabetismo, especialmente entre os 
grupos etários mais jovens; o aumento da participação das crianças de 7 a 14 anos nessa 
etapa de ensino e a redução dos índices de repetência. 
 
No entanto, a situação da educação brasileira ainda não é satisfatória. As políticas sociais 
voltadas ao âmbito do ensino fundamental não devem ser pensadas em termos estritamente 
quantitativos, mas, sobretudo, qualitativos. Muitos teóricos que analisam as políticas 
públicas em educação concordam em que a qualidade das escolas brasileiras é deficiente. 
De acordo com Paro (2001), muitos afirmam que a quantidade em educação já foi 
alcançada, já que quase a totalidade da população em idade escolar está sendo atendida, o 
que falta agora é a qualidade.  
 
Assim, o que se pode observar é que as mudanças ocorridas nos anos 90 até os dias atuais 
se deram de forma limitada, onde o governo priorizou o quantitativo em detrimento do 
qualitativo. Segundo Fracalanza (1999), esse fato pode ser evidenciado pela baixa 
eficiência do sistema de ensino, com elevadas taxas de repetência, práticas pedagógicas 
autoritárias, professores desmotivados com os baixos salários e com as precárias 
instalações dos estabelecimentos de ensino. 
 
Quanto à municipalização do ensino fundamental, objeto de estudo deste trabalho, muitas 
polêmicas contornam esse processo. Como se pode observar, os seus defensores acreditam 
que a gestão educacional deixaria de ser menos burocratizada e mais democrática com a 
municipalização da educação. Haveria, então, uma maior flexibilidade curricular e de 
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planejamento, o que atenderia à realidade local, possibilidade de maior participação e 
controle social.  
 
Já os seus opositores defendem a idéia de que a municipalização não é sinônimo de 
democratização, principalmente porque o controle social tende a ser dificultado pelo 
autoritarismo local, funcionando como fator agravante dos problemas, quando deveria ajudar a solucioná-
los. Somado ao FUNDEF veio a municipalização, descentralização administrativa e 
financeira, a prioridade para o ensino fundamental, as parcerias com comunidade e 
empresa, a avaliação de desempenho e de rendimento escolar. Portanto, todas essas 
medidas, segundo os críticos, estão a serviço de desobrigar o Estado em relação à educação 
e privatizá-lo. E ainda por cima, a preocupação com a qualidade do ensino esteve, em 
geral, ausente em boa parte dos convênios de municipalização e muitos professores foram 
prejudicados, com o desaparecimento de milhares de postos de trabalhos. 
 
Portanto, diante do exposto, parece sensato, considerar que o processo de municipalização, 
conforme vem se desenvolvendo, não se traduz em uma educação com qualidade, quando 
analisado os resultados alcançados em termos do desempenho dos alunos e satisfação dos 
professores. 
 
Esse processo precisa urgentemente de uma reforma. Dessa maneira, defende-se aqui a 
municipalização, desde que ela garanta, de fato, a educação como prioridade maior e, que 
possibilite, realmente, a autonomia didático-pedagógica, administrativa e financeira das 
instituições educacionais, assegurando-lhes condições materiais e financeiras adequadas e 
suficientes. 
 
Quanto à organização, o seu projeto político-pedagógico deve orientar-se pelos princípios 
democráticos e participativos, materializados na formação dos conselhos gestores e não 
ficar a mercê do autoritarismo local. 
 
Em se tratando da universalização do ensino fundamental, é estritamente necessário que 
haja uma associação entre o acesso, a permanência e a qualidade da educação escolar. O 
acesso não deve apenas ser direcionado com prioridade para os que estão na idade escolar 
entre 06 e 14 anos, mas também para os portadores de necessidades especiais e para os que 
estão fora da faixa etária esperada.  
 
Evidentemente, sabe-se que para atingir a meta de um padrão satisfatório, é 
indiscutivelmente necessária a ampliação dos recursos financeiros. Todavia, percebe-se 
que o investimento social não é prioridade do Estado, tornando-se a possibilidade de se 
alcançar essa meta muito longínqua. Assim, a defesa da descentralização, via 
municipalização, como justificativa para a democratização da educação, merece ser 
reavaliada com base nas características em que se encontram as escolas municipais na 
atualidade.  
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RESUMO 
O ensino de ciências e biologia encontra-se freqüentemente desvinculado de atividades práticas. 
A realidade da sala de aula baseada no ato de “decorar” conceitos acaba por desestimular os 
alunos. Este trabalho surge então como um colaborador na modificação desse quadro para tanto 
organizamos um curso de capacitação continuada de professores de ciências e biologia, 
composto por aulas teóricas e práticas, objetivando orientar esses profissionais sobre a 
importância da experimentação. Devido à realidade da escola pública, sem laboratórios de 
biologia e disponibilidade de reagentes desenvolvemos práticas que façam uso de materiais 
simples e de fácil acesso, e ser realizadas na própria sala de aula. A duração do mini-curso de 
formação continuada está, inicialmente, prevista para dois meses. Ao todo serão debatidas vinte 
práticas relacionadas a biologia ou ciências.Ao final do trabalho, os professores deverão preparar 
um relatório e uma apresentação oral expondo  suas conclusões e impressões a respeito da nova 
experiência. A partir de então, se os  resultados obtidos atenderem as  expectativas, o projeto será 
estendido a outros profissionais possivelmente de outras cidades. Os encontros do curso de 
capacitação acontecerão nas dependências da UNED Mossoró, instituição que tem contribuído 
para realização do mesmo, na disponibilização do espaço e de materiais que são fundamentais 
para o desenvolvimento do curso.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores, aulas práticas, biologia, ciências. 
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CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA – ALIANDO 
TEORIA A PRÁTICA 

 
 
INTRODUÇÃO 
Segundo considerações de Pereira (1998) relacionadas ao ensino atual de ciências: 

 
“A ciência é apresentada como um conjunto de informações teóricas, prontas e 
acabadas, nunca como um processo de investigação, de consulta e redescoberta. O 
ensino é abstrato, acadêmico e impessoal, distanciando-se dos interesses da realidade 
ambiental dos discentes, os conhecimentos são empobrecidos pela simples repetição das 
idéias de outrem.” 

 
Esse tipo de “transmissão” do conteúdo acaba por desmotivar os alunos e repercute em baixos 
índices de aproveitamento acadêmico, inibição, desenvolvimento mental e empobrecimento da 
capacidade de pensar por si mesmo. 

 
Nas escolas públicas, principalmente, essa realidade dos métodos de ensino e sua ineficácia 
ficam evidenciados. No último Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado em 2007, 
as escolas públicas de Mossoró apresentaram média muito abaixo da média nacional, além de 
muitos alunos não terem comparecido para realização do exame. A escola Estadual Aida 
Ramalho Cortez Pereira registrou média igual a 40,79 na prova objetiva, número bastante 
inferior aos 49 pontos atribuídos á média nacional. Duzentos e setenta e um (271) alunos da 
referida escola se inscreveram para a realização do exame, mas apenas 111 se submeteram ao 
teste. Sendo o ENEM um instrumento para avaliação de desempenho e qualidade escolar, esses 
dados reforçam a urgente necessidade do um estabelecimento de ações de formação e 
capacitação dos professores. 
 
Nesse sentido, como forma de contribuir para modificação desse quadro, o presente trabalho visa 
contribuir com o processo de formação continuada de professores através da realização de um 
curso de capacitação voltada para professores de biologia das escolas públicas de Mossoró e 
formandos do curso de biologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). 
Esses profissionais assistirão aulas prioritariamente práticas, e posteriormente, aplicarão os 
experimentos propostos em sua própria sala de aula. Espera-se que esse tipo de atividade 
estimule os alunos, incite o interesse pelo conteúdo e pela investigação científica, otimizando o 
processo ensino-aprendizagem e contribuindo para um aumento nos índices de rendimento dos 
alunos. 

 
O curso deve se adequar a realidade da infra-estrutura da maioria das escolas públicas do país. 
Estudo realizado pelo Ministério da Educação para avaliação da qualidade da educação no 
ensino fundamental e médio apresentou dados preocupantes. Várias escolas, das diversas regiões 
do país foram avaliadas quanto a infra-estrutura (abastecimento de água, energia elétrica, 
biblioteca, laboratório de ciências e quadra de esportes). A presença de laboratório de ciências 
nas escolas públicas da região nordeste encontra-se limitada a apenas 10,2% das escolas, 
desconsiderando a importância da existência da prática associada ao ensino teórico das 
disciplinas de ciência da natureza.   
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Desse modo, todas as práticas deverão utilizar materiais simples, de baixo custo, reagentes não 
tóxicos e, se possível, recicláveis, de modo a poderem ser aplicadas posteriormente, pelos 
professores suas salas de aula sem riscos ou qualquer outro empecilho. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A estrutura da sociedade capitalista, com sua divisão do social do trabalho supõe a divisão entre 
trabalho intelectual e manual, entre os que pensam e os que executam. “A divisão do trabalho 
condiciona a divisão da sociedade em classes e, com ela, a divisão do homem; e como esta se 
torna verdadeiramente tal apenas quando se apresenta como divisão entre trabalho manual e 
intelectual (...)” (MANACORDA, 2OOO, p.67). 

 
Esse processo tem reflexos na educação. A escola contribui para reforçar e reproduzir tal 
estrutura, quando se verifica o distanciamento dos assuntos tratados com a realidade de alunos 
das escolas públicas, suas necessidades locais, com a fragmentação do conhecimento, a 
separação entre teoria e prática e o distanciamento entre concepção e execução. Como salienta 
Freitas (2002, p.42). 

 
No interior da escola e das universidades – instituições educacionais responsáveis pela 
produção e pela distribuição do conhecimento – esta fragmentação manifesta-se na 
organização administrativa e curricular. A cisão entre concepção e execução, presente 
no processo do trabalho produtivo, afeta a organização do currículo em disciplinas 
práticas; como ‘teoria’ que se ‘explica a’. Assim os alunos – futuros trabalhadores – 
tomam contato com estes dois elementos indissociáveis do trabalho – teoria e prática, 
concepção e execução  - como dois pólos cindidos, dicotômicos e às vezes antagônicos.   
  

Portanto, entendemos que a educação pode gerar uma formação do ser humano unilateral, onde 
está presente o conhecimento fragmentado, o distanciamento entre teoria e prática. Torres (1995) 
criticou o modelo de formação docente adotado no Brasil em vários aspectos, dando ênfase 
especial a alguns pontos, como o fato do professor de formação docente estimular a educação de 
uma forma vertical, em que o aluno-professor desempenha um papel passivo de receptor que se 
perpetuará na sua prática. O processo de formação ainda ignora o conhecimento e a experiência 
prévia dos professores, se tornando fundamentalmente incoerente e contrariando o modelo 
pedagógico que propõe aos professores em sua própria prática em sala de aula. 

 
O conhecimento educacional distanciado da dialética constitutiva entre teoria e prática, torna-se 
pragmático “mero transmissor de conhecimentos para o domínio das aptidões técnicas e 
artesanais da orientação do ensino, submetidas a objetivos determinados politicamente. 
Portanto, sem qualquer possibilidade de influir na práxis política”. (pimenta, 1997). 

 
Podemos então fazer uma crítica a essa escola conteudista, onde “o aluno carece de capacidade 
para determinar o produto de seu trabalho, quer dizer, o objetivo de ensino e da aprendizagem” 
(op. cit., p.234). Podemos verificar tal modelo nas relações de gestão da escola, nos conteúdos 
escolhidos para o ano letivo, nas escolhas dos livros para as capacitações dos professores e nas 
semanas pedagógicas, que corriqueiramente acontecem de maneira burocrática e invariavelmente 
sem a presença dos alunos. No espaço da universidade essa realidade configura-se 
emblematicamente na entrega do plano das disciplinas, geralmente, nos primeiros dias de aula 
quando o aluno recebe do professor toda sistemática do planejamento semestral que não foi 
construído no coletivo, por mais que se diga que existe uma flexibilidade. 
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Na prática das atividades educacionais não se pode esquecer dos ensinamentos importantes 
propostos por Paulo Freire em seu livro, pedagogia da autonomia (1996): 

 
a) Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos  

 
Quando estamos tratando de alunos da escola pública, devemos, mais do que em qualquer outra 
circunstância, ter “o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os 
das classes populares, chegam a estes saberes construídos na prática comunitária – mas também, 
como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns 
desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos”.   

Devemos então “discutir com os alunos a realidade concreta a que se deve associar a disciplina 
cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é constante e a convivência das 
pessoas é muito maior com a morte do que com a vida?” Devemos estabelecer uma relação 
direta entre o currículo e a experiência social que os alunos têm como indivíduos. E Freire 
prossegue: Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de tal descaso dos 
dominantes pelas áreas pobres da cidade? ”. Acreditamos que através do estudo da podemos 
trazer como debate central as problemáticas significativas dos alunos das escolas públicas da 
região. 

 
b) Ensinar exige respeito à autonomia ser educando 

 
Não podemos desrespeitar a autonomia do ser educando. “Como educador, devo estar 
constantemente advertido com relação a esse respeito que implica igualmente o que devo ter por 
mim mesmo. Quando verificamos o ensino público sucateado e os condicionantes sociais por 
que passam os alunos da escola pública, encontramos um desrespeito à autonomia do sujeito, 
limitada palas condições materiais de produção. “O respeito à autonomia e a dignidade de cada é 
um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”. 
 
 
METODOLOGIA 
Este trabalho consta de várias fases de desenvolvimento e aplicação. Na fase inicial devidamente 
concluída, foram feitas visitas a instituições de ensino público de Mossoró. Nessas visitas, foram 
realizados diversos questionamentos para que pudéssemos conhecer a realidade do ensino e da 
infra-estrutura dessas instituições, visto que o curso trabalhará em cima dessa visão para o 
desenvolvimento de práticas viáveis à aplicação nesse tipo de sala de aula. A partir das pesquisas 
ficou comprovado as evidentes deficiências do ensino nessas instituições, em grande parte 
ligadas à falta de infra-estrutura e ao desinteresse das autoridades responsáveis, desmotivando 
assim alunos e professores. É válido destacar o efeito cíclico desse quadro, uma vez que essa 
realidade da precariedade dos métodos de ensino também se estende algumas universidades do 
país, como a UERN, que é responsável pela formação da maioria dos próximos professores de 
Mossoró e região, os quais acabam por repetir nas suas salas de aula os erros de sua formação. 
 
Baseado na realidade do ensino e da infra-estrutura das instituições públicas em Mossoró 
iniciou-se o processo de seleção das práticas e elaboração do material didático usado no curso. 
Todas as práticas escolhidas utilizam, portanto, de materiais simples, muitos deles recicláveis, de 
fácil acesso, baixo custo e reagentes não tóxicos. Todas as experiências montadas, porém, são de 
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grande aplicabilidade biológica de tal forma a poderem ser levadas até mesmo para uma sala de 
aula comum, não havendo a necessidade de um laboratório de biologia para sua realização. 
Espera-se que as aulas de práticas possam tornar as aulas menos monótonas, despertar o interesse 
dos alunos e, assim otimizar o processo de ensino-aprendizagem com conseqüências diretas no 
aumento dos índices de rendimento dos aluno e desenvolvimento de suas capacidades 
intelectuais e que esse. 
 
Depois das práticas todas elaboradas e materiais didático prontos, foram enviados para várias 
escolas públicas de Mossoró e para UERN cartazes e panfletos explicativos convidando aos 
professores e alunos formandos interessados a participar do curso de formação continuada. 
Foram selecionados ao todo 30(trinta) professores de biologia e 30(alunos) do curso de biologia 
da UERN. A última fase do processo, que na verdade encontra-se em andamento, constitui-se 
das aulas do curso de propriamente ditas, que estavam previstas para ter uma duração de máximo 
2(dois) meses, no entanto acabaram atrasando por uma limitação de tempo dos próprios 
professores inscritos devido as sobrecargas de aula que recaem sobre os mesmos. Assim as novas 
previsões para o término das aulas apontam o final de novembro do ano em curso, e numa 
seqüência imediata os professores deverão aplicar as experiências em suas salas de aula e 
preparar um trabalho escrito com uma apresentarão oral nos quais deverão expor principalmente 
as reações, as impressões, ou qualquer outra mudança seja ela positiva ou negativa, apresentada 
pelos alunos frente às novas metodologias de ensino. Partindo dos resultados dos professores o 
projeto metodológico deverá ser avaliado e possivelmente readaptado. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES  
O presente trabalho ainda encontra-se em fase de andamento. Na primeira etapa do processo, na 
qual foram feitas as visitas ás escolas constatou-se, principalmente, as limitações que impedem 
esses professores das escolas públicas de desenvolver aulas mais interessantes. Falta nessas 
instituições infra-estrutura de base como: merenda escolar, bibliotecas, quadras de esporte e 
laboratórios de ciências ou biologia. Assim os alunos e até mesmo professores não se empenham 
em procurar outras formas de aperfeiçoar processo ensino-aprendizagem nas escolas públicas. 
 
Visando contribuir ativamente para reversão do quadro apresentado, foram padronizadas várias 
práticas especialmente voltadas para aplicação nessas instituições. A proposta foi substituir 
experimentos, aparentemente, complicadas, com materiais, reagentes e instrumentos inviáveis 
para realidade das escolas públicas, por outros mais simples, baratos, de preferência recicláveis e 
que apresentem o mesmo resultado do experimento original. Uma dessas práticas já 
padronizadas refere-se ao conteúdo de DNA, cujas práticas são na maioria vezes complexas por 
requerer materiais de difícil acesso. Na experiência escolhida sobre DNA, que consistiu na 
extração do DNA de células vegetais, praticamente todas as pesquisas apontavam a necessidade 
da utilização de uma centrífuga, recipientes especiais, reagentes caros, tornando-se inviável sua 
aplicação. No entanto, depois de análises testes foi possível retirar a centrífuga e substituir os 
recipientes especiais solicitados por outros recicláveis de “frascos de papinha de bebê”, obtendo 
dessa experiência total sucesso. 
 
Por fim é importante destacar que, nas aulas ministradas no curso, além da base teórica do 
assunto e da realização de experiências sobre o mesmo, todo processo de confecção do material 
usado será explicado, desde a fase da pesquisa até as adaptações feitas para torná-los aplicáveis 
em sala de aula. Esta orientação será de suma importância para que, ao final do curso, os 
professores se mostrem estimulados e preparados para, eles próprios, prepararem suas aulas 
práticas. 
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RESUMO  
O ensino de Biologia no ensino médio e EJA têm papel fundamental na formação integral 
do individuo crítico, pelo fato de transmitir informações, que o qualifica a participar dos 
debates atuais. Um contingente significativo de especialistas em ensino das ciências propõe 
a substituição do verbalismo das aulas expositivas, e da grande maioria dos livros 
didáticos, por atividades experimentais, pois contribuem para o desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem. Diante dessa reflexão, este projeto de pesquisa visa 
produzir uma coletânea de atividades experimentais na disciplina de biologia como 
material didático para o ensino médio e PROEJA. Foram encontradas na literatura cerca de 
90 atividades experimentais contemplando os diversos conteúdos de biologia do ensino 
médio tais como: biologia celular, evolução, fisiologia, botânica, genética e seres vivos. 
Cerca de 25% do total de atividades pesquisadas eram pertencentes ao assunto referente 
aos Seres vivos do 2º Ano do ensino médio. Pode-se observar que conteúdos como 
parasitologia, zoologia e genética apresentaram um percentual de no máximo 3% do total 
de práticas pesquisadas. Biologia Celular foi o assunto que apresentou uma grande 
variedade de atividades atingindo um total de 25 práticas. As atividades experimentais 
serão testadas no laboratório do CEFET-RN – UNED-ZN e posteriormente após a 
verificação de parâmetros como aplicabilidade e aspectos pedagógicos e biológicos será 
desenvolvido um livro didático com experiências de biologia. 
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COLETÂNEA DE ATIVIDADES PRÁTICAS DE LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 
COMO MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO E PROEJA 

 
 
1 . INTRODUÇÃO 
O ensino de Ciências e Biologia na educação básica e profissional têm papel fundamental 
na formação integral do individuo crítico, pelo fato de transmitir informações, que o 
qualifica a participar dos debates atuais, preparando o aluno, para que possa estabelecer 
relações entre os conteúdos escolares com seu cotidiano. Porém, os alunos estão se 
formando no ensino médio levando consigo apenas conteúdos memorizados para ajudá-los 
na hora de um concurso, ou seja, não estão relacionando o que vêem nas aulas de Ciência e 
Biologia com o que ocorre no seu dia a dia. (BRASIL, 2006). 
 
Segundo Krasilchick (2005), o professor de Ciências desmotiva o aluno para suas aulas, 
quando utiliza demasiadamente o recurso de aula expositiva. Modalidade didática que 
prega um processo de ensino aprendizagem por simples transmissão de conteúdo, no qual o 
aluno permanece apático enquanto o professor discursa sobre determinado tema. Uma das 
medidas a se tomar é a utilização de diferentes modalidades didáticas que despertem o 
interesse dos alunos. Uma delas é a experimentação, que é dita como fundamental ao 
ensino de Ciências e Biologia que proporciona ao aluno a oportunidade de se relacionar, na 
prática, com os fenômenos estudados na teoria. Além disso, capacita o aluno a 
familiarização dos equipamentos; a explicar problemas; a compreender conceitos básicos; 
a conhecer e a participar da investigação científica (HENNING, 1986; DELIZOICOV et 
al, 1992; GALIAZZI, 2001; KRASILCHICK, 2005). 
 
Durante muito tempo na história da educação brasileira o ensino de Ciências e biologia, 
bem como todo o cenário escolar, esteve dominado pelo modelo tradicionalista o qual se 
preocupava apenas com a transmissão dos conhecimentos produzidos pela Ciência ao 
longo da história da humanidade. Aos alunos cabia a memorização, com base em 
questionários e livros didáticos e a repetição dos conteúdos nas provas realizadas, as quais 
tinham por objetivo central a promoção para séries posteriores. O conhecimento científico 
era tomado como neutro e não se punha em questão a verdade científica (BRASIL, 1998). 
Nessa perspectiva, segundo Monteiro citado por Nunes (2003), ocorria à redução da 
racionalidade prática à mera racionalidade instrumental, o que obrigava o docente a 
incorporar as definições externas os objetivos da sua intervenção, assumindo uma postura 
passiva diante dos modelos curriculares elaborados por especialistas e dos conteúdos 
apresentados nos livros didáticos. A formação inicial dos professores era centrada na 
preparação de profissionais capazes de transmitir conhecimentos já elaborados - e dava 
profunda ênfase nos conteúdos específicos de sua área de conhecimento, consagrando a 
separação entre teoria e prática (DOMINGUES, 1998). 
 
De acordo com Porlan & Martin (1997), os professores utilizam em sua prática educativa, 
de maneira não reflexiva, determinadas condutas profissionais majoritárias que se 
resumem basicamente em manter a ordem na classe, explicar verbalmente os conteúdos, 
qualificar os alunos e utilizar o livro didático como recurso didático fundamental. Este 
processo de socialização profissional faz os professores acreditarem que as condutas 
anteriormente descritas constituem maneira natural de ensino, desconhecendo que podem 
ser submetidas a revisões críticas, ou seja, provoca a ilusão de que ensinar é uma prática 
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desvinculada de qualquer teoria e de que as teorias educativas não são relevantes para a 
prática de ensino. 
Um contingente significativo de especialistas em ensino das ciências propõe a substituição 
do verbalismo das aulas expositivas, e da grande maioria dos livros didáticos, por 
atividades experimentais (Fracalanza et al, 1986); embora outras estratégias de ensino 
possam adotar idêntico tratamento do conteúdo e alcançar resultados semelhantes, assim 
como proposto por Carraher (1986) no modelo cognitivo, no qual o ensino e a 
aprendizagem são vistos como "convites" à exploração e descoberta e o "aprender a 
pensar" assume maior importância que o simples "aprender informações". 
 
Diante dessa reflexão, este projeto de pesquisa visa produzir uma coletânea de atividades 
práticas de laboratório na disciplina de biologia como material didático para o ensino 
médio e PROEJA na forma de um livro didático. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
O projeto será guiado pelos princípios metodológicos da pesquisa qualitativa e 
quantitativa. No percurso metodológico adotar-se-á como fontes de pesquisa livros, 
revistas e periódicos. Após a coleta dos dados será realizada uma análise da aplicabilidade 
das atividades experimentais será feita uma coletânea das diversas práticas de biologia. 
 
Os dados coletados serão organizados por assunto de acordo com o currículo do ensino 
médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em seguida serão 
listadas e testadas no laboratório da UNED Zona Norte todas as atividades práticas 
relacionadas ao ensino de Biologia para análise da sua aplicabilidade e demonstração de 
indicadores metodológicos que podem ser abordados no ensino da Biologia. 
 
Logo após a análise da aplicabilidade das práticas será produzido um livro compilando 
todas as atividades práticas do ensino da Biologia, separadas por assunto que podem ser 
utilizadas pelos professores do ensino médio regular e EJA em qualquer rede de ensino. 
 
 
3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
Foi feita uma vasta busca nas diversas fontes de informação para coletânea das atividades 
experimentais desenvolvidas em laboratório abordando os diversos assuntos do conteúdo 
de biologia do ensino médio. 
 
Na tabela abaixo é mostrado a relação de todas as atividades experimentais pesquisadas 
divididas por assunto com o referido valor quantitativo por conteúdo. Os assuntos voltados 
ao estudo de Biologia Celular, Fisiologia e seres vivos foram que apresentaram o maior 
número de atividades experimentais.  
 
A partir dos dados coletados foram feitos gráficos mostrando a relação quantitativa e 
percentual das atividades experimentais encontrados na literatura para biologia (figura 1 e 
2). 
Foi observado que seres vivos e biologia celular apresentaram valores percentuais de 27 e 
20% respectivamente (Figura 2). 
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Tabela 1 – Tipos de atividades experimentais pesquisadas 
ÁREAS DA 
BIOLOGIA PRÁTICAS RELACIONADAS QUANTIDADES 

EVOLUÇÃO E 
ORIGEM DA VIDA 

Experimento sobre geração espontânea 
Mutação 

Eras Geológicas e Fósseis 
03 

BIOLOGIA 
CELULAR 

Efeito da temperatura sobre a amilase salivar 
Demonstrando a Osmose em ovos de codorna 
Construindo um osmômetro de ovo 
Observação da fluorescência da clorofila 
Observando a liberação de gás oxigênio na fotossíntese 
Testando a necessidade de gás carbônico para a fotossíntese 
Liberação de gás carbônico e de etanol na fermentação 
Observando um ovo de galinha não fecundado 
Observação da mucosa bucal (célula animal) 
Observando a mitose em raiz de cebola 
Identificação de componentes químicos celulares (proteínas) 
Células de levedo 
Morfologia das células sangüíneas 
Fermentação 
Amiloplastos da batata inglesa 
Identificação dos componentes químicos celulares 
Identificação da presença de glicose, reativo de Benediet. 
Demonstração da osmose em tecido vegetal 
Fermentação e a influência da temperatura 
Produção de amido nas folhas 
Produção de oxigênio pelas plantas 
Observação de estômatos 
Observação de células de Elodea sp 
Observação de Grãos de Pólen (células) 
Microscópio e Práticas a fresco 
Liberação de CO2 na respiração 

25 

PARASITOLOGIA Doenças do Brasil 01 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 

Natal-RN - 2008.  

503 

SERES VIVOS 

Cultivando bactérias em sala de aula 
Constatando a atividade dos levedos 
Observação de esponjas vivas 
Observação da hidra de água doce 
Coleta e observação de vermes nematódeos 
Dissecando um mexilhão 
Dissecando uma minhoca 
Observação do ciclo de vida de um inseto 
Observação do comportamento de um peixe ósseo 
Observação da anatomia externa e interna de um peixe ósseo 
Localizando receptores de tato na pele 
Observação da contaminação bacteriana das mãos e objetos 
Verificação da presença de bactérias nos alimentos 
Observação de protozoários 
Cultivo de fungos microscópicos 
Observação de microalgas 
Bactérias da coalhada (Iogurte) Bacilo lácteo 
Dissecação e Anatomia de Tilápia do Nilo 
Ação de desinfetantes e anti-sépticos sobre as bactérias 

19 

 Digestão do amido pela amilase salivar  

FISIOLOGIA 

Examinando ossos e músculos 
Simulando a atração de um par de músculos antagônicos 
Digestão no Estômago "in vitro" 
Eliminação de gás carbônico pelo ar expirado 
Espirômetro de Bolha de Sabão 
Esfregaço de Sangue 
Reconhecimento dos constituintes do osso (Caracterização da parte 
orgânica). 
Discriminação do tato em dois pontos 
Sensação de dor 
Intensidade e Localização 
Distinção dos odores 
Reflexo Pupilar 
Estimulação Mecânica do Olho 
Localização do Som 
Fusão de Imagens 
Reconhecimento dos constituintes do osso (Caracterização da parte 
mineral). 
Excreção através da pele 
Construindo um modelo para explicar a ventilação pulmonar 
Dando nó em osso 
 

19 

GENÉTICA 
Extraindo DNA do bulbo de cebola 
Tipos sanguíneos no sistema ABO 
Extração de DNA a partir de um pedaço de bife de fígado 

03 

REPRODUÇÃO 
Reprodução em ouriços do mar 
Clonagem em planárias 
Clonando Paramecium 

03 
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ECOLOGIA 

Jogo da Cadeia 
Presa e Predador 
Controle Biológico 
Sucessão Ecológica 
Relações entre os seres vivos 
Cadeia Alimentar 
Ciclo de vida da mosca de fruta 
Sucessão ecológica 
Relações entre os seres vivos e o meio ambiente 
Adaptações dos Seres Vivos 

10 

ZOOLOGIA Morfologia dos invertebrados 01 

BOTÂNICA 

Cultivando gametófitos em um terrário 
Observação de órgãos reprodutores de fanerógamas 
Germinação do grão de pólen e formação do tubo polínico 
Observando sementes 
Observando raízes 
Identificando a zona de crescimento de raízes 
Observando caules e folhas 
Separação de pigmentos de folhas 
Observando o gravitropismo 

09 
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Figura 1 – Gráfico mostrando o valor quantitativo de atividades experimentais 
levantadas por assunto da biologia. 
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Figura 2 – Gráfico mostrando o valor percentual das atividades experimentais 

pesquisadas por assunto da biologia. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
A vasta pesquisa bibliográfica desenvolvida nesse projeto foi de grande importância no tocante das 
atividades experimentais como ferramenta importante para o processo ensino-aprendizagem. Os 
resultados obtidos aqui serão utilizados na elaboração de um livro contemplando atividades práticas 
que podem ser desenvolvidas para alunos do ensino médio regular e EJA. 
 
Vale ressaltar que as atividades aqui descriminadas serão testadas no laboratório para avaliar a 
aplicabilidade e pertinência ao assunto abordado em sala, além de um trabalho complementar com 
o apoio da pedagogia no intuito de mostrarmos os aspectos pedagógicos e educacionais a serem 
observados a partir da atividade prática. 
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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de expor a participação do físico em áreas diversificadas, 
como no ramo da informática, no desenvolvimento de sistemas complexos, na indústria, na 
medicina nuclear, em projetos de aviação e desenvolvimentos de novos materiais. O título deste 
trabalho sugere imediatamente o objetivo e a justificativa, para o conhecimento multidisciplinar 
e a possibilidade de o físico ingressar no mercado nacional e internacional, ganhar experiência e 
ter salários razoavelmente bons, bem como seguir a carreira acadêmica, como pesquisador ou 
professor e mostrar quais as razões que levam o físico a seguir outras áreas diferentes da 
acadêmica, incluindo neste a falta da regulamentação da profissão no país. Para melhor 
compreensão tomamos por referência o perfil de alguns professores de Física das Instituições de 
Ensino Superior do Rio Grande do Norte e algumas entrevistas, publicadas em revistas de 
informática, de físicos de outras Universidades que seguem múltiplas carreiras, mas concordam 
igualmente que é preciso gostar muito de Física para enfrentar e encarar cursos complementares. 

  
PALAVRAS-CHAVE: A carreira do Físico, profissão de físico, desenvolvimento, 
conhecimento multidisciplinar, cursos complementares.  
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A CARREIRA DO FÍSICO 
  

 
INTRODUÇÃO 
Comumente quando se fala em Física, imagina-se várias coisas ligadas à bomba, a loucura, a 
Isaac Newton, Einstein com língua de fora. Facilmente se encontra nos corredores de Instituições 
de Ensino Superior, estudantes usando camisetas com a frase “Não sou louco, faço Física! - 
Louco é você!”, e com frases do glorioso Einstein, demonstrando orgulho pelo curso que eles 
escolheram. A faculdade de combinar o físico como um cientista descabelado está presente na 
mente de muitas pessoas, que estão distantes da realidade. Pessoas com pouca criação, invenção, 
sem idéias que estejam calcadas em raciocínio lógico, em matemática, em solução de problemas. 
O físico é muito mais que um inventor da máquina do tempo e do acelerador de partículas, ele 
busca informação onde ela estiver.  

  
 
TEXTO 
Alguns físicos entrevistados aqui seguem carreira acadêmica, como pesquisador ou professor. 
Mais há os que buscam colocação em empresas e se distribuem nas áreas mais diversas. Dentre 
as entrevistas consultadas na Info Exame, havia os que acham que uma das razões que levam os 
físicos para ingressarem em outras profissões é a falta de regulamentação da profissão no país. 
Também por esse motivo não há estatísticas sobre atuação, emprego e salários dos físicos 
brasileiros. Mas os entrevistados têm outras opiniões, eles acham que é porque físico combina 
com qualquer coisa e por isso se dá bem em tudo, até na bolsa de valores. 

  
A graduação em Física tradicional tem sido a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho 
internacional, ganhar experiência e ter um salário superior ao salário brasileiro. Tudo isso enche 
os olhos dos graduandos de Física e dar forças para enfrentar as dificuldades que o curso oferece. 
Porém o mais importante é gostar muito de Física para enfrentar e encarar cursos 
complementares, se a idéia for seguir a carreira acadêmica ou se for trabalhar na área de 
informática com computação mais corporativa, ou mesmo com a física médica planejando o 
tratamento radioterapêutico, fiscalizando materiais rádio trópicos. 
 
No Brasil procura-se alcançar o sucesso e com esse objetivo muitos cientistas físicos procuram se 
especializar em diversas áreas do conhecimento da Física. Em busca de colocações melhores dentro 
e fora do Brasil. Segundo a Revista Info Exame, os Estados Unidos, lideres em tecnologia, o físico 
usufrui de uma profissão bem remunerada, que ocupa o quinto lugar no ranking do Departamento do 
Trabalho, perdendo apenas para médicos, pilotos, dentistas e advogados. A indústria americana 
absorve mais de um quinto dos doutores em Física, 46% deles em pesquisas de curta duração, e paga 
cerca de 100 mil dólares por ano em média, segundo levantamento do American Institute of Physics. 
 
Ser físico na visão dos entrevistados é estar preparado para buscar informações onde estiver. 
 
QUESTIONÁRIO 

1. Físico combina com que? 

2. Qual a sua opinião sobre a carreira de múltiplas escolhas dos físicos? 

3. Quando se fala em Física que imagens vêm a sua cabeça? 
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4. Como você fez a escolha pelo Curso de Física? 

5. Quais as dificuldades que enfrentou durante o curso? 

6. Valeu à pena? 

7. Quais as razões que levam os físicos a assumirem profissões na área de informática e em 
outras áreas? 

8. Sobre a regulamentação da profissão de físico no Brasil, qual a sua opinião? 

9. A colocação dos físicos na medicina é importante por quê? 

 
 
FOTOS E ENTREVISTAS COM FÍSICOS 
 
Explicar o mundo está em qualquer coisa que nós podemos imaginar. Física combina com 
dedicação, querer aprender, querer descobrir. É interessante o físico em outras áreas, porque a 
Física aborda todas as áreas. É por isso que o físico se dá bem até na bolsa de valores e a Física 
Médica é uma extensão da Física. Quando criança que se falava em Física, o que vinha na minha 
cabeça era a imagem de um cientista que não se contentava em ter respostas do tipo – se é assim 
é porque é assim. E hoje continuo com a mesma opinião. Na verdade eu sempre quis ser físico, 
antes de saber o que era a Física. Desde criança já era curioso, descobrindo que para conhecer as 
coisas precisava de uma base para explorar as mais diversas extensões do mundo. De família 
pobre, a maior dificuldade foi a financeira, para me manter, tendo de trabalhar e estudar ao 
mesmo tempo. Mas valeu a pena e ainda está valendo. Ainda estou construindo minha carreira. 
Pergunte-me isso quando eu estiver com 80 anos. Acho que não precisa ter um doutorado em 
Ciências da Computação ou outras áreas, é interessante quando não acha trabalho na sua área, o 
físico sempre encontra oportunidade em outras. Sobre a regulamentação da profissão é 
importante. Em alguns anos atrás um concurso público para perito foi exigido o diploma em 
diversas carreiras e não foi aceito o de físicos, sendo que os físicos são muito importantes nesta 
área. Mas já em 2002 tudo foi diferente. O físico já tem um grande respaldo. E com relação à 
Medicina nuclear o físico é de grande relevância no manuseio de materiais radioativos e na 
fiscalização dos materiais radio trópicos. 
 

 
 

Fotografia 1 – Francisco Edson da Silva – 29 anos – Bel. Em Física UFRJ – com Mestrado 
em Física UFRN habilitação em cosmologia – Concluirá o Doutorado em novembro 2008 

[Modelos com universo acelerado e sem energia escura]. 

E-mail: nalterii@yahoo.com.br 
 
 

Física combina com Matemática, com Filosofia, Biologia, com enumeras Ciências. A Física é 
preciso, é necessária, é importante para muitos recursos materiais e humanos. Quando se fala 
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em Física eu penso no meu trabalho. A Física era óbvia pra mim. E uma das dificuldades são 
os postos de trabalho, falta dinheiro para desenvolver projetos. Mas vale a pena. Até agora 
sim. E no que diz respeito à tecnologia de informação é uma necessidade, agora todos os 
trabalhos se faz com computador e para mim é uma ferramenta de trabalho. Não posso 
trabalhar sem computador. Como estou a pouco tempo no Brasil, não tenho certeza da 
regulamentação da profissão mais acho que não é regulamentada. E à Física Médica eu sei 
que a Física já é necessária para entender os processos físicos dentro do corpo, através da 
ressonância magnética e raios X. 
 

 
Fotografia 2 – Matthieu Castro – 29 anos – Doutorado da Universidade Toulouse III – há 4 

meses no Brasil - UFRN. 

E-mail: mcastro@dfte.ufrn.br 
 
 
 
Física combina com tecnologia. Apesar de ser um campo muito vasto, eu acho que não é tão 
multidisciplinar assim, porque na graduação muita gente já se encaminha. Quando se fala em 
Física o quem vem na minha cabeça é bomba atômica, nave espacial. Eu já trabalhava com 
Física antes, eu era monitor do laboratório de Física trabalhando com a Física experimental no 
ensino médio. A maior dificuldade foi à falta de incentivo, mas valeu à pena. E com relação à 
informática, eu digo que o computador hoje é uma ferramenta, o físico assume o trabalho na área 
porque sabe usá-la muito bem, é como um motorista que só assume a função porque sabe dirigir 
bem. E não sabia que a profissão de físico não era regulamentada, pensava que era, pois no 
Brasil existe uma Sociedade Brasileira de Física e além do mais é uma profissão tão antiga. Os 
físicos vão pra área médica, isso é o que sobra das outras, porque há algum tempo atrás iam para 
pesquisas espaciais, desenvolvimento de armas e pouco sobrava para medicina. 
 

 
Fotografia 3 – Jacques Cousteau da Silva Borges – 22 anos – Físico – Eng. Elétrica – 

Mestrando em Engenharia Mecânica - Termociências - UFRN. 

E-mail: Cousteau@cefetrn.br 
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RESUMO  
A escolha da carreira profissional é um momento difícil na vida acadêmica de um estudante. Ao chegar 
ao último ano do ensino médio os alunos, muitas vezes, não tem condições de escolher corretamente o 
curso a ser realizado. O objetivo desde trabalho é utilizar informações sobre o candidato, como os cursos 
realizados, as notas nas disciplinas já cursadas no ensino médio e as influências aparentes, para predizer a 
área de atuação mais provável ou a distribuição de probabilidade para as principais áreas. Para tal, 
utilizaremos ferramentas de mineração de dados para determinar a área de conhecimento de maior 
probabilidade de afinidade para o aluno. Tais ferramentas permitem conhecer os grupos de afinidade dos 
alunos e, a partir da análise dos resultados obtidos, conjuntamente com outras ferramentas de análise 
estatística, sugerir opções relacionadas ao seu perfil. Espera-se que este trabalho possa auxiliar o 
estudante no processo de identificação do seu perfil profissional. O sistema não visa substituir o processo 
de orientação vocacional realizado pelos psicólogos, mas busca ajudar o estudante a se conhecer 
enquanto perfil profissional.  

PALAVRAS-CHAVE: mineração de dados, tendência profissional, análise de agrupamentos.  
 



 

513 

 

SISTEMA DE DETEMINAÇÃO DA APTIDÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES   

 
INTRODUÇÃO  

O futuro é algo incerto para todas as pessoas. Ninguém pode prever o que acontecerá.  Quem pode 
imaginar o que se passará no decorrer de alguns anos? Aos 16, 17 anos se imaginam milhões de 
possibilidades de futuro pessoal. É aí que está uma das grandes dúvidas da grande maioria dos jovens (e 
talvez a questão mais difícil do vestibular): “que curso fazer?” Esta é uma escolha decisiva, que vai 
determinar o que você fará nos próximos anos de sua vida, qual será a sua profissão. Momento crítico, em 
que pesa a responsabilidade da escolha que influenciará o restante da vida. É muita coisa para alguém tão 
jovem. Por isso, o número de abandonos e transferências de cursos em universidades no Brasil está 
crescendo. Cada vez mais jovens e imaturos, os estudantes ingressam em cursos sobre os quais não têm 
conhecimento suficiente. Desconhecem a profissão a que estão se candidatando. Assim, desistem e 
entram em um ciclo de desistência e mudança de curso, até descobrirem o que querem realmente. O 
processo acaba acontecendo na ordem inversa da natural, onde primeiro eles “praticam” o curso para 
depois conhecê-lo e saber se é isso ou não o que querem.Escolher a profissão é ponto fundamental no 
projeto de vida de uma pessoa. É mais do que identificar uma vocação, baseada em sensações, 
informações, desejos, influências, etc. É, na verdade, definir com total segurança em que área do 
conhecimento e das relações humanas se deve atuar, visando a otimização da felicidade pessoal 
(satisfação, sucesso, autoconfiança, auto estima elevada, etc.), associada à máxima aplicabilidade da 
potencialidade intelectual/cultural [1]. A escolha de uma graduação acadêmica é um momento decisivo na 
vida, pois ocorre em ocasião na qual a personalidade ainda sofre os impactos finais da adolescência, não 
existindo um equilíbrio reflexivo ajustado a uma decisão de tal vulto, face aos comprometimentos 
envolvidos [2]. Além disso, o mundo do trabalho vem exigindo um investimento cada vez mais elevado 
em relação ao tempo de preparo para o ingresso na atividade profissional e com isso a responsabilidade 
na escolha da profissão se torna cada vez maior.   

Nesse contexto, uma ferramenta computacional poderia ser de grande valia para ajudar os alunos a 
perceberem melhor informações sobre sua tendência profissional. Encontrar essas informações, analisar e 
visualizar dentro de um grande volume de dados é uma tarefa não-trivial para humanos [3]. Neste caso, 
tanto em função do grande número de opções de cursos disponíveis atualmente, como pela grande 
quantidade de informações disponíveis sobre cada candidato.  

Este trabalho visa apresentar uma metodologia, ainda em estudo, que possa auxiliar o aluno a 
identificar sua tendência profissional. Como a informação da área profissional não é conhecida a priori, o 
problema abordado pode ser considerado como um problema de clustering [3].  

 
METODOLOGIA  

Inicialmente, as áreas de conhecimento foram organizadas em seis campos de aproximação, tomando 
como base a divisão interna feita por algumas instituições de ensino superior consultadas. Essas áreas 
abrigam os cursos que apresentam certa ligação entre si, sejam pela similaridade de conhecimentos, seja 
pela especificidade técnica e tecnológica.   
 

As áreas de conhecimento são: Área 1: Ciências Biológicas, Área 2: Saúde, Área 3: Ciências Humanas, 
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Área 4: Gestão e Negócios, Área 5: Ciências Exatas e da Terra e  Área 6: Tecnológica. A Tabela 1 
mostra alguns cursos abrigados por cada uma das seis áreas do conhecimento.  

Tabela l: Cursos das Áreas de Conhecimento  

Número  
Área de 
conhecimento  Exemplos de Cursos  

Área 1  Ciências Biológicas  Biologia, Aqüicultura, Biomedicina, Ecologia, Meio Ambiente.  
Área 2  Ciências da Saúde  Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Odontologia, Nutrição, Educação Física.  
Área 3  Ciências Humanas  Antropologia, Artes, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Letras, Psicologia.  
Área 4  Ciências Sociais 

Aplicadas  
Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Economia, Direito, Turismo, 
Pedagogia, Serviço Social.  

Área 5  Ciências Exatas e da 
Terra  

Estatística, Física, Geologia, Matemática, Química, Ciências da Computação.  

Área 6  Tecnológica  Arquitetura, Cooperativismo, Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica, de Materiais, da 
Produção, da Computação, Química, Têxtil e Agrônoma.  

 
Essas áreas foram distribuídas em posições de um plano cartesiano de modo a traçar um hexágono, como 
mostra a Figura 1. Cada área está posicionada em um vértice da figura de tal forma que áreas com maior 
similaridade sejam colocadas mais próximas que outras com menor similaridade.   

 
 

Figura l: Distribuição das áreas sobre o plano cartesiano.  

A O aluno, a priori, é representado na origem (0,0) do eixo de coordenadas. Neste ponto ele está 
eqüidistante de todas as áreas. Alguns atributos do indivíduo podem atraí-lo para determinada área e 
outros perdem repeli-lo.  

Em seguida foram realizadas aplicações de questionários em três turmas de último ano do ensino médio, 
de aproximadamente 30 alunos de três escolas diferentes (uma escola estadual, uma técnica e uma 
particular de Natal), buscando a variabilidade dos resultados. Dentro do próprio questionário, pedimos 
para que os alunos indicassem o curso ou área profissional que pretendem seguir.  

 
O SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DA ÁREA PROFISSIONAL  

O sistema desenvolvido parte do princípio de que o aluno encontra-se na origem do sistema de 
coordenadas cartesiano e cada atributo deverá representar um vetor, que represente a influência desse 
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atributo sobre o indivíduo na busca de uma área profissional.  
 
Esse vetor contribui para a escolha da área profissional do individuo de acordo com a equação 1, que é a 
equação da soma de vetor ponderada por um fator α.  

p(x, y) = p(x, y) +α ( p(x, y) − i(x, y)) equação (1)  

Caso haja repulsão é utilizada a mesma equação 1, mas o fator utilizado é β que atende as seguintes 
propriedades:  

e β< 0 equação (2) 

β <α  

As equações de atração e de repulsão são inspiradas nas equações de atualização de pesos da rede 
auto-organizáveis competitivas, que atualizam seus neurônios com um argumento não nulo apenas para o 
neurônio vencedor [4].  

Estudos mais detalhados precisam ser realizados para a determinação do α e do β ótimos, bem como da 
relação entre eles. Pode ser considerado ainda, um par (α, β) diferente para cada atributo, o que pode 
melhorar ainda mais a eficiência do sistema. As equações da atração (eq. 1) e da repulsão são aplicadas 
diversas vezes a cada atributo, a fim de retirar as influências da ordem de apresentação dos atributos.  

Outro atributo analisado são as notas obtidas pelos alunos nos anos anteriores, ou seja, no primeiro e no 
segundo ano do ensino médio, que foram normalizadas e transformadas em um único valor através do 
calculo da média aritmética.   

Para incluir a influência do rendimento acadêmico no sistema, programou-se a equação 3, mostrada que 
considera a própria média obtida como peso.  

p(x, y) = p(x, y) + n
2

( p(x, y) − i(x, y)) equação (3)  

onde n é a média normalizada do resultado obtido em cada disciplina.  

O fator n
2

 é o peso que pondera o passo do atributo. Foi utilizado a potencia para reduzir o passo, bem 
como acentuar diferenças entre notas como 6,0 e 8,0, no qual o 8,0 apresenta uma maior inclinação do 
que o 6,0.  

Ao final das iterações de todos os atributos, obtemos a posição final para cada indivíduo no plano 
cartesiano (Pfinal), realizamos então o calculo da distância entre essa posição e a posição de cada área de 
conhecimento, de acordo com a equação 04. Observa-se que d é um vetor de 6 posições e representa as 
distâncias entre o individuo e as áreas de conhecimento.  

d
i 
= ( p 

final 

x − A
x

i 

)
2 

+ ( p 
final 

y − A
y

i 

)
2 equação (4) 
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Onde A
i

x é a coordenada x da área i;  

Após o calculo do vetor d para cada individuo, realizamos a inversão dos valores a fim de obtermos uma 
escala linear e direta, uma vez que a escala de distância é inversa, isto é maior distância significa menor 
tendência. A equação 5 foi utilizada para realizar essa inversão. Por fim, a equação 6 é utilizada para 
atribuir aos valores um caráter percentual, facilitando assim o entendimento dos resultados.  

 
i 1 equação (5) 

t = i 
d 
 

t
i 

(%) = 
100t

i 
equação (6)  

6  

∑t
i 

 
i=1  

 
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O sistema de orientação vocacional apresentado faz uso de informações acadêmicas para estimar a 
tendência de área de conhecimento que deve ser seguida pelo individuo na sua vida acadêmica futura. É 
importante lembrar que diversos fatores podem influenciar nessa decisão e neste sistema não são 
consideradas. O sistema faz uso do hexágono das áreas apresentado e incrementa as informações na 
forma de um vetor de tendência. A somatória dessas tendências mostra a posição final que deverá ser 
comparada com as posições das áreas para determinar a tendência profissional.  

Entre as vantagens desse sistema pode-se considerar o fato de se utilizar tipos de dados diferentes 
(numéricos e categóricos). Não houve como validar os resultados, uma vez que não tínhamos a priori a 
informação da área profissional dos alunos.  

Ao compararmos os resultados obtidos no sistema com os dados informados pelos alunos, constatamos 
uma grande divergência, isso se deve ao fato dos alunos escolherem cursos por diversas razões, muitas 
vezes desprezando as aptidões e indicando cursos que estão na moda ou simplesmente por que pagam 
melhores salários.  

Não é objetivo desse sistema a substituição do profissional competente para a orientação vocacional, mas 
o de auxilio, visto que em muitos casos informações objetivas podem contribuir para uma análise mais 
completa das escolhas profissionais. Como o custo e o tempo necessário para a realização do teste é 
muito baixo, sugere-se a realização do teste e caso haja divergência entre o interesse do aluno e o 
resultado ou conflito entre os percentuais, deve ser consultado um profissional da área e efetuada uma 
orientação mais detalhada.   

A informação do curso a ser seguido não foi considerada, pois existe uma grande diversidade de cursos, 
alguns que só existem em algumas universidades e outros somente no exterior, além do fato de que 
diversos cursos apresentarem diferenças muito pequenas o que torna difícil o diagnóstico. Para o caso da 



 

517 

 

escolha do curso, sugerimos que o aluno procure obter informações nas universidades ou com 
profissionais daquele curso para definir a escolha correta.  

De uma forma geral, esperamos ter contribuído com a indicação de uma área e que o sistema possa ajudar 
alunos e profissionais na árdua tarefa de escolher o curso que irão realizar.  

Uma sugestão de trabalhos futuros é o de ampliar a base de dados, no sentido de ter maior quantidade de 
alunos, bem como informações mais precisas e significativas. A utilização da internet para as respostas 
dos questionários é uma tática possível e que poderá facilitar a obtenção desses dados. A utilização do 
SOM na separação dos indivíduos deve ser mais investigada, a fim de determinar grupos de interesses 
baseado nos atributos.  
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RESUMO 
 
A aprendizagem é o foco central da ação do professor, da forma como estrutura suas 
aulas e das estratégias utilizadas para atingir os seus objetivos. Ao considerarmos a 
aprendizagem da matemática é importante que se  desperte no educando a  capacidade 
de experimentar, interpretar, induzir, generalizar e abstrair, são atos próprios do fazer 
matemático, são competências que propiciam aprendizagens significativas na 
compreensão dos objetos matemáticos. A educação matemática tem como principal 
função criar estratégias para compreender uma idéia, uma expressão ou um conceito. 
Nesse sentido, escolhemos então, elaborar uma seqüência didática a partir de planos 
inclinados construídos em madeira, por meio de situações que levem a um conceito 
matemático, as razões trigonométricas. Dentre as atividades propostas está a de 
determinar as inclinações das principais rampas de acesso ao CEFET-RN e verificar se 
as mesmas estão de acordo com as normas de acessibilidade preconizadas pelo 
CREA(Conselho Regional de Engenharia e arquitetura). É também nosso propósito 
captar informações dos alunos  através de um questionário para avaliar se a metodologia 
utilizada tornam as aulas mais atrativas e se facilita a assimilação dos conteúdos.         
 
Palavras-Chave: aprendizagem, planos inclinados, interdisciplinaridade. 
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COMPREENDENDO O  CONCEITO DAS RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS  

 
ATRAVÉS DE PLANOS INCLINADOS 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
A aprendizagem é o foco central da ação do professor, da forma como estrutura suas 

aulas, as estratégias pedagógicas e de tudo que a elas diz respeito. O ato de ensinar 
implica, efetivamente, em gerar condições para promover a aprendizagem. 

Ao considerarmos a aprendizagem de matemática é importante que, experimentar, 
visualizar, interpretar, prever, induzir, generalizar e abstrair são atos próprios do “fazer 
matemático”, são capacidades que propiciam a construção de conceitos e idéias 
matemáticas. São essas capacidades que propiciam aprendizagens significativas ou que 
provocam dificuldades, em maior ou menor grau, na compreensão dos objetos 
matemáticos.  

Para Piaget apud Arcavi (1998 ), a compreensão está vinculada ao fazer. Destaca 
que fazer é compreender como se faz, conhecer a lógica que permite executar com 
sucesso determinada ação. Compreender, por sua vez, é de um nível intelectual de grau 
mais elevado, implica em dominar em pensamento a mesma situação do fazer, em 
relação ao porquê e ao como de cada ação realizada. 

De acordo com Arcavi ( 1998 ), a educação matemática tem como objetivo criar 
estratégias para que o aluno gere e construa compreensão, ou seja, promovam 
aprendizagens significativas. E, “em matemática, compreender uma idéia, uma 
expressão ou um conceito é conectar o significado dessa idéia com o significado de 
outra idéia em matemática ou na vida cotidiana” ( Bishop apud Arcavi, 1998, p.83). 

Nesse contexto, escolhemos então, elaborar uma seqüência didática para que se 
produza uma aprendizagem significativa em relação a um conceito matemático, as 
razões trigonométricas. Por meio de situações que levem o discente a manipulação de 
planos inclinados, ressaltando-se a importância da otimização de materiais didáticos 
manipuláveis, favorecendo sua aplicação prática na formação de conceitos envolvidos. 
Entendemos que a visualização desses planos inclinados com diferentes dimensões 
facilita em muito a assimilação dos conteúdos de matemática, especificamente os da 
trigonometria, pois para os alunos tudo que é mais próximo de sua realidade é mais fácil 
de se compreender, de entender,e fixar, trazendo assim motivação e interesse no 
processo ensino- aprendizagem, dessa forma o material estará contribuindo para que ele 
crie seus próprios conhecimentos e seus próprios conceitos.  

De acordo com Dante (1999) dentre outras recomendações e orientações dadas pelas 
diretrizes Curriculares Nacionais propõem é que o Ensino Médio, como parte da 
educação básica, seja desenvolvido de forma contextualizada e interdisciplinar. Propõe 
ainda que as situações de aprendizagem sejam feitas de modo a destacar as múltiplas 
interações entre as disciplinas do currículo, superando sempre que possível a 
fragmentação entre elas. Nesse sentido uma das atividades terá caráter interdisciplinar 
entre  matemática e  física.  

Um outro momento desse trabalho será desenvolvida uma atividade extra- classe  
em que os alunos utilizarão os conceitos apreendidos para determinar as inclinações em 
porcentagem e em graus, das rampas de acesso ao CEFET-RN e verificar se existe ou 
não uma inclinação máxima para rampas de acordo com o projeto de acessibilidade 
instituída pelo CREA ( Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), uma forma 
que lhe permitirá refletir sobre idéias pertinentes ao assunto em discussão. Dessa forma 
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estamos contribuindo para a formação de um cidadão crítico e atuante na sociedade, 
sendo este o principal objetivo da escola. Diante do exposto, propomos os seguintes 
objetivos: 
 

2.1- OBJETIVO GERAL 

 

• Propor, descrever, aplicar, e testar uma metodologia alternativa de trabalho, para 
o ensino e aprendizagem da trigonometria. 

 

2.2– OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aplicar uma metodologia de trabalho e verificar o nível de aprendizagem  e  
motivação despertados nos alunos. 

• Mostrar aos alunos, que estudam trigonometria através de métodos 
tradicionais, um método alternativo, baseado na construção do conhecimento 
por meio de laboratórios de Matemática. 

• Sistematizar a metodologia para ser utilizada no laboratório de Matemática 
do CEFET-RN como forma de socialização das atividades pelos  
professores. 

• Determinar o tempo de descida das esferas nos planos inclinados  com 
auxílio de sensores. 

• Instrumentalizar o laboratório de Matemática do CEFET-RN.. 
 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 Para D’Ambrósio, Schliemann, Carraher e Becker (apud Estephan, 2000, p.6) 
nota-se que, ainda hoje, no sistema escolar brasileiro o ensino de Matemática está 
calcado na transmissão/ recepção de conhecimentos elaborados. Os conteúdos são, em 
grande parte apresentados, acompanhados por extensas listas de exercícios repetitivos, 
na esperança de que os alunos adquiram habilidade na aplicação de algoritmos escolares 
específicos. Esse ciclo alimenta a transmissão ao invés da construção de conhecimentos; 
a passividade, ao invés da ação. 
 O ensino tradicional limita-se a apresentar objetos e operações por meio de 
demonstrações feitas para a classe, visando a um processo de impressão de imagens. 
Não se preocupa com a construção dos conceitos e operações. 
 Muitos professores de matemática acreditam ser uma perda de tempo, por 
exemplo,  deixar os alunos manipularem  materiais e descobrir relações entre seus 
elementos. 
 De acordo com Arcavi apud Piaget ( 1998 ), o conhecimento surge de interação 
entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Para este pesquisador, objeto do 
conhecimento é tudo o que pode ser conhecido pelo homem e não somente objetos 
materiais, desde coisas, natureza, até idéias, valores, relações humanas, história, cultura. 
Partindo dessas idéias, é possível supor que uma boa forma de se adquirir ou expandir 
as estruturas cognitivas de um indivíduo é colocá-lo diante de uma situação problema 
tal que seus conhecimentos sejam insuficientes para chegar à solução. 
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 Alguns pesquisadores procuraram investigar a influência de materiais didáticos 
com relação a trigonometria. 
 Na dissertação Ensino e Aprendizagem da trigonometria: novas perspectivas da 
Educação Matemática, Briguenti (1994) propôs estratégias para o ensino da 
trigonometria como forma de minimizar as dificuldades dos alunos em relação a este 
assunto e favorecera aplicação prática deste, na resolução de problemas do cotidiano. A 
metodologia utilizada teve alguns procedimentos referentes à pesquisa qualitativa e 
outros relacionados a dados quantitativos. A proposta de trabalho foi verificar se os 
conceitos, por exemplo: de semelhança e proporcionalidade estão presentes na estrutura 
cognitiva do aluno, bem como resgata-los, através de uma série de atividades 
extraclasse tais como: levar alunos a pátios, parques e praças, com o objetivo de medir 
alturas inacessíveis. Essa atividade leva a compreensão do conceito de razões 
trigonométricas. 
 Em sua pesquisa de dissertação de mestrado Funções Seno e Cosseno: uma 
seqüência de Ensino a partir do contexto do “ Mundo Experimental” e do Computador, 
Costa ( 1997 ) propôs investigar a influência dos dois diferentes contextos: Computador 
e “Mundo Experimental” na aprendizagem da trigonometria. O assunto alvo foi as 
funções seno, cosseno e tangente, partindo-se da hipótese  que é possível introduzi-las 
de maneira significativa. A metodologia seguiu uma seqüência didática, sendo o 
trabalho   realizado com dois grupos  de alunos, para um deles iniciou-se o assunto por 
atividades no computador e deu-se continuidade por manipulações de materiais 
didáticos manipuláveis pelo aluno no “mundo experimental” e para o outro, a ordem da 
introdução foi invertida. O objetivo dessa pesquisa foi identificar qual a ordem de 
introdução, por contextos, que se apresenta mais eficaz para a aprendizagem. Para Costa 
(1997) um dos pontos mais relevantes deste estudo foi a participação dos alunos na 
formação do conceito, melhorando seu desempenho ao refazer as atividades e destaca 
ainda que trabalhos em grupos tiveram grande influência nos procedimentos e ações dos 
alunos que participaram do experimento 
 Na dissertação Perspectivas e limites do Uso de Material Manipulável na visão 
do professor de Matemática do Ensino Médio,  Estephan  ( 2000 ) propôs  investigar 
como professores de matemática do ensino médio se manifestam a respeito do uso de 
materiais didáticos manipuláveis, especificamente representações da  função seno e 
cosseno. As tarefas propostas foram: primeiro a construção do geoplano circular e 
geoplano trigonométrico, segundo a construção de uma tabela trigonométrica e terceiro 
a análise do geoplano circular e trigonométrico.  

 

4. METODOLOGIA 

 

O presente  trabalho será desenvolvido inicialmente no laboratório de Matemática, 
como um projeto piloto, com 5 turmas, em média de 35 alunos, da 2ª série do ensino 
médio integrado, no início do semestre letivo de 2009. Como forma de sociabilizar o 
saber, serão formados 8 grupos de 05 alunos, que farão a manipulação dos planos 
inclinados em madeira sob a orientação dos Professores José Américo de Matemática e 
Cláudio Braga da disciplina de química e do aluno bolsista, Edílson M. Dantas Júnior, 
aluno da 3ª série do curso integrado de geologia. Serão entregues 5 planos inclinados 
com dimensões pré-estabelecidas, uma trena metálica, e uma mangueira de nível. Ao 
todo são cinco atividades desenvolvidas de forma articulada que vão desde a formação 
de conceitos até a aplicação da teoria ao cotidiano. Ao final das atividades será 
elaborado um questionário, cujo objetivo é captar as impressões acerca do uso do 
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material didático manipulável. Entendemos que a resolução das atividades propostas 
não exime o aluno de complementar seus estudos utilizando a bibliografia adotada pelo 
professor. Tais atividades, no nosso entendimento, devem ser consideradas como um 
complemento do trabalho tradicionalmente realizado, como uma alternativa 
metodológica que possibilita promover aprendizagens significativas. A seguir serão 
descritas as atividades, em uma seqüência didática. 

 

ATIVIDADE 1 – MEDIDAS E RETOMADA DE CONCEITOS 

 

 Com auxílio de uma trena cada grupo   fará as medidas dos lados dos triângulos 
que compõem os planos inclinados, desenha os triângulos e anota as suas medidas. 
Depois de anotados serão feitos os seguintes questionamentos: 

a) Dentre os triângulos, existe algum  retângulo isósceles? Qual a relação entre os 
ângulos e os lados do triângulo? 
a) Quantos triângulos são semelhantes? 
b) Verifique se os lados dos triângulos obedecem ao teorema de Pitágoras? 

   

ATIVIDADE 2 – COMPREENSÃO DA DEFINIÇÃO 

 Calcule as razões trigonométricas ( seno, cosseno e tangente) dos ângulos 
agudos de cada triângulo desenhados na atividade 1 e construa uma tabela com esses 
valores. Em relação aos valores obtidos o que você conclui?. Alguns dos  triângulos tem 
o mesmo valor de seno, cosseno  ou tangente?. Explique. 
 
ATIVIDADE 3 – USO DA TECNOLOGIA 

 Através da utilização de uma máquina de calcular científica, calcule os ângulos 
de cada plano inclinado em graus. 
 
ATIVIDADE 4 - INTERDISCIPLINAR 

 De posse de esferas de materiais diferentes, será determinada a velocidade de 
descida nas rampas, relacionando-a, se possível, as massas e conseqüentemente às 
propriedades desses materiais. Através de sensores, o tempo de descida será comparado 
com o tempo sem a presença dos respectivos sensores. Nesse sentido, haverá uma 
interação entre as áreas de Ciências da Natureza e Eletrotécnica, favorecendo o processo 
interdisciplinar.  
 

ATIVIDADE 5 – APLICAÇÃO AO COTODIANO 

 Calcule a inclinação em percentagem de cada rampa de acesso ao CEFET-RN. 
Faça uma pesquisa para saber qual a máxima inclinação admitida em rampas de acesso 
para portadores de deficiência física. Cada grupo fará medições em locais pré-
estabelecidos pelo professor, e compara se existe  uma inclinação máxima no projeto  de 
acessibilidade preconizadas pelo CREA-RN.  
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5 - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO 

 
O objetivo do questionário é captar as impressões dos alunos acerca do material 

didático manipulável para o ensino e a aprendizagem da Matemática, especificamente 
no ensino dos conceitos básicos da trigonometria. 

Serão priorizados os seguintes indicadores: 
• Como os alunos vêem o uso dos materiais manipuláveis na compreensão e 

superação das dificuldades no ensino da trigonometria. 
• Se o uso do material didático ajuda a assimilar o conteúdo desenvolvido em sala 

de aula. 
• As aulas extraclasse realizadas em grupo, utilizando laboratório, pátios e outros 

ambientes motivam e auxiliam na assimilação dos conteúdos de Matemática, 
especificamente os de trigonometria. 

 
1- O uso do material manipulável (planos inclinados) no Ensino Médio tornou as 

aulas mais atrativas, trazendo nova motivação para o ensino da geometria. 
a) sim, muito  b) sim, um pouco  c) não 
 
2- O uso do material didático manipulável no ensino Médio pode auxiliar os alunos 

a compreender melhor a trigonometria. 
a) sim, muito  b) sim,um pouco  c) não 
 
3- Os alunos que apresentam dificuldades em trigonometria poderiam saná-los com 

o apoio do material didático manipulável. 
a) sim,muito  b) sim, um pouco  c) não 
 
4- As aulas extraclasse realizadas em grupo, utilizando pátios, laboratórios, rampas 

de acesso, ficam mais atrativas, trazendo motivação para o ensino da 
Matemática, especificamente os da trigonometria. 

a) sim, muito  b) sim, um pouco  c) não 
 
5- Qual a sua opinião a respeito da aula desenvolvida nesse formato? Faça 
comentários, sugestões e críticas. 
 

6- RESULTADOS ESPERADOS 
 

Esta proposta tem o propósito de promover o envolvimento dos estudantes em seus 
processos de aprendizagem, uma possibilidade metodológica que promova a construção 
de conceitos matemáticos, em ações que privilegiam o fazer e o compreender. 

É também nosso propósito propor estratégias que facilitem a aprendizagem e 
interligue os conhecimentos, possibilitando a formação integral do estudante, para isso 
foi elaborado um questionário com o objetivo de avaliar se a manipulação do material  
tornaram as aulas mais atrativas. Utilizando a estatística descritiva analisar se a 
metodologia utilizada facilitou a assimilação dos conteúdos, especificamente os da 
trigonometria. 

Espera-se que ao final do projeto a metodologia utilizada estimule o 
desenvolvimento da autonomia dos alunos, possibilitando raciocinar, refletir sobre 
idéias pertinentes ao assunto em discussão; elaborar hipóteses e procedimentos para 
enfrentar novas situações,  percepção que o conhecimento matemático desenvolvido em 
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sala de aula, possa resolver problemas ligados a outras ciências, bem como ser aplicado 
a problemas reais. 
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RESUMO 
Na sociedade atual, a violência urbana emerge pela sua urgência e discussão. Em Natal, capital 
do Rio Grande do Norte, o mesmo não é diferente, principalmente pelo agravante da atividade 
turística estar inserida no contexto do mercado global, ser altamente excludente. Por tanto, é 
imperativo uma análise da problemática da cidade para reconhecer suas origens, impactos sobre 
o cotidiano e como a mesma tem sido enfrentada pela população potiguar. Para isso, utilizou-se 
como metodologia leituras bibliográficas, entrevistas semi-estruturadas e análises da formação 
da cidade. Obtendo, desta maneira, a forma como a segregação histórica sofrida pela população e 
as mudanças de hábitos pelo capitalismo globalizado, levaram a um aumento expressivo da 
violência na capital a ponto de modificar o cotidiano da sociedade, sem que esta percebesse a 
gravidade do problema. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Urbanização, Violência, Natal, RN. 
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A URBANIZAÇÃO E A VIOLÊNCIA NA CIDADE DE NATAL/RN: UMA ANÁLISE 

HISTÓRICA 
 

 
INTRODUÇÃO 

Em nossa sociedade, um problema que tem marcado pela urgência e discussões é a violência 
urbana. Apesar da problemática da violência em si sempre ter acompanhado a história da 
humanidade, seja no campo ou nas cidades, a mesma assume diferentes práticas conforme o 
momento histórico e seus agentes são os mais diversos (Estado, grupos dominantes ou bandidos 
comuns). Tendo apenas em comum o fato de atingirem com mais força as camadas subalternas 
da população e deixarem marcas profundas na sociedade (COSTA, 1999). 

Nesse contexto, submeteu-se a cidade do Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, como 
localiza a figura 1, a uma análise do crescimento de sua criminalidade. Tendo em vista o seu 
rápido crescimento urbano, incluída entre as cidades médias com cerca de 800 mil habitantes. A 
cidade se desenvolveu até atingir o seu limite territorial e a conurba os municípios 
circunvizinhos formando a chamada Grande Natal. Segundo Engels (citado por LEFEBVRE, 
1972, p.11) existe uma “(...) dupla tendência centralizadora do capitalismo: a concentração 
demográfica em paralelo com a concentração do capital”. Ou seja, o aumento populacional 
sentido em Natal veio atrelado ao acelerado desenvolvimento econômico advindo do turismo, 
que como atividade econômica tem o grave problema de aumentar a demanda por terras, ser uma 
atividade altamente seletiva, e, pois, excludente. 

 
Figura 1: Localização da cidade estudada e de bairros comentados. Elaborado por 

BEZERRA JÚNIOR, 2008. 
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Esse crescimento exclui pessoas e torna ainda maior o abismo entre a pobreza e a riqueza na 
cidade. Não é com espanto, que a violência em Natal aumentou rapidamente em menos de cinco 
anos. Isso é fruto de um círculo sistêmico de exclusão desde sua organização a partir dos planos 
diretores do qual têm como marca inicial o Plano Polidrelli, que separa a cidade entre o bairro de 
Cidade Nova com seu “setor residencial e de serviços mais sofisticados (...)” em total oposição 
aos “(...) contornos da terceira margem do rio, no sentido das Rocas e nos rumos do Alecrim 
(LIMA, 2001, p.153)“. 

Com uma história de segregação espacial da população mais carente, a cidade vem tendo seu 
cotidiano modelado pela criminalidade. Há um estranhamento por parte dos moradores de 
diversos bairros, e inclusive os transeuntes por medo de trafegar por diversas áreas de Natal. 
Portanto, diante dessa realidade, este trabalho tem como objetivo avaliar como a violência vem 
afetando os citadinos, buscando revelar suas causas e conseqüências. 

Para isso, utilizou-se como metodologia pesquisas exploratórias, utilizando-se de leituras 
bibliográficas, entrevistas semi-estruturadas e análises da formação da cidade. Para tanto, 
dividiu-se o trabalho em quatro seções. O primeiro definirá os diversos tipos de violência que 
assolam não só a cidade de Natal, mas a grande maioria das cidades capitalistas. Depois se 
explicitou os impactos que a violência vem causando no cotidiano potiguar e logo em seguida 
analisaram-se as possíveis causas que levaram ao quadro atual. Por último foram feitas algumas 
considerações finais acerca do assunto e proposto novas perspectivas para Natal. 

 

AS DIVERSAS FACETAS DA VIOLÊNCIA 

Na definição das diversas maneiras que a violência urbana assume em Natal, deve-se buscar o 
próprio sentido que a palavra possui. No dicionário Ferreira (2004) “(...) violência significa 
qualidade de violento; ato violento; Jur. constrangimento físico ou moral; uso da força; coação”. 

A essa acepção, é necessário percorrer a sua realização prática no mundo concreto, que aqui foi 
definido em duas tonalidades da qual Morais (1993) define como a violência vermelha e a 
branca. A vermelha é, em outras palavras, a violência brutal vista freqüentemente nos noticiários 
de TV sensacionalistas. Associada aqui a assaltos, roubos, assassinatos, atropelamentos, 
seqüestros e diversos outros tipos que vão, metaforicamente, do vermelho mais claro ao mais 
rubro.  

Mas, a violência urbana assume facetas que nem sempre condizem com o tipo de violência 
mencionada anteriormente. Ela também toma uma modalidade oculta, que é aceita 
silenciosamente pela sociedade. A este tipo de violência damos à alcunha de branca. Esta, 
entendida aqui como a segregação, preconceito e estranhamento dos lugares vividos, 
competitividade entre os semelhantes, a cultura do consumo, medo do desemprego, medo da 
fome, da violência e outras tantas que fazem parte do cotidiano dos citadinos. 

Tão mais violento é esse último tipo, quanto mais não visível este for. Pode-se dizer, assim, que 
ele é “invisível” pelo fato de muitas vezes não se notar o grau de opressão que ele causa e até 
mesmo de não ser refletido pelas pessoas que por ele passam. Isso dar-se por diversas maneiras, 
como pela necessidade de possuir o dinheiro, Santos explica que: 
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(...) o resultado dessa busca tanto pode levar à acumulação (para alguns) como o 
endividamento (para a maioria). Nessas condições, firma-se um círculo vicioso 
dentro do qual o medo e o desamparo se criam mutuamente e a busca 
desenfreada do dinheiro tanto é uma causa como uma conseqüência do 
desamparo e do medo (2003, p.56). 
 

Vinculada a essa busca, há a competitividade, objetivada pelo dinheiro e pelas formas para obtê-
lo. Não importam quais sejam por ele estão previamente justificadas. Sendo assim, nasce a 
necessidade de competição em todos os planos da vida, visto que não competir é correr o risco 
de tornar-se “atrasado”, perdendo assim o emprego e a estabilidade. A competitividade cria 
“valores” morais perversos e incita o exercício da violência para manter-se na “guerra” do 
dinheiro e da melhor posição, que por ela tudo vale (SANTOS, 2003). 

Cria-se desse quadro o fim da solidariedade e da compaixão, devolvendo ao homem a sua 
primitiva condição de cada um por si. Difundindo os egoísmos, narcisismos e a corrupção em 
nossa sociedade. Advindo dessa realidade explicada acima, nasce o consumo. Fundamentado no 
fetichismo das necessidades humanas (compre, beba, coma e etc.) por meio do marketing das 
empresas que modelam o consumidor antes da produção do produto.  Assim, uma cultura 
baseada no imediatismo e nos prazeres desenvolve o consumo do status quo. Exercitando o que 
Harvey chama de “capital simbólico”, que pode ser definido como “o acúmulo de bens de 
consumo suntuosos que atestam o gosto e a distinção de quem os possui.” (1996, p.80). Esta 
cultura exige, para ser aceito, o consumo de objetos supérfluos e efêmeros, caros por natureza 
(revelando o poder aquisitivo de seu possuidor) do qual necessita a troca por um novo e em 
moda, período a período. 

No sistema dinheiro, competitividade e consumo se escondem a violência estrutural. É por ela 
que Estados, elites dominantes e empresas utilizam leis e ou instituições para manter sua posição 
privilegiada de poder perante as outras como se fosse um direito natural (MINAYO, 1994), 
desenvolvendo assim a violência branca. Esta mesma espalha-se e reproduz a produção 
capitalista em cada segmento da vida social. Eis que se abre a “guerra social” (LEFEBVRE, 
1972), uma guerra de todos contra todos, de tal forma que se encara o outro unicamente pela sua 
utilidade, o explorando. É uma luta de classes inseparável da violência generalizada. Essa guerra 
não surpreende, e sim repercute unicamente os princípios da competitividade e do dinheiro. 

 A cidade do Natal vem tendo não apenas seu espaço e economia, mas também sua cultura 
e vida social modeladas pela configuração que o capitalismo globalizado vêm atuando sobre a 
cidade. Isto, como já foi explicado, vem relacionado de sobremaneira ao aumento da violência 
vermelha que não caminha sem a atuação da branca e é dela que os graves problemas na cidade 
decorrem. 

 

IMPACTOS DA VIOLÊNCIA 
Entendendo o sistema pelo qual a violência tem origem, se pode inferir em alguns pontos o modo 
como ela tem tido impacto sobre a sociedade de forma não só física, mas psicológica. No início 
de 2006, o Instituto Técnico e Científico de Polícia (ITEP) registrou de janeiro a março 130 
homicídios apenas na Grande Natal (ITAÉRCIO, 2006). 

No mesmo ano, segundo mapa de ocorrências Brasil/Ministério da Justiça, apresentou dados 
alarmantes de que a capital do Rio Grande do Norte estava entre as mais perigosas do país. Os 
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dados oficiais mostram que Natal passou de segunda capital com menor índice de homicídios 
para se tornar a sexta mais perigosa do país e a terceira mais perigosa do Nordeste, com taxas de 
homicídio de 44,09 por 100 mil habitantes (2006). Esses dados são reflexos de casos como o do 
assalto a um mercadinho em que dois policiais trocaram tiros com um assaltante e após um dos 
policiais militares ser baleado acabam por matar uma refém (FRED, 2008), demonstrando o 
claro nível de violência gratuita que a cidade tem atingido. 

  Essas informações não passaram despercebidas perante a sociedade natalense, embora 
muitos não acreditem que ela esteja muito violenta. As entrevistas não-diretivas aplicadas 
percebeu-se que a grande maioria dos entrevistados considera Natal uma cidade com um nível 
médio de violência. Mas, nesta mesma pesquisa, quase a totalidade dos entrevistados sofreram 
algum tipo de violência, como assaltos ou roubos. Somente alguns não sofreram nenhum tipo de 
violência. Concluiu-se também, segundo a pesquisa, que os bairros que abrigam a população 
com uma maior vulnerabilidade social são considerados os mais violentos.  

O senhor Remarque Fernandes, morador do bairro de Tirol, conta que “Você saia a qualquer 
hora sem ser assaltado. Andava a pé para todo canto. A violência não deixa mais” (LOPES, 
2008). Reafirmando assim a sensação de medo recente que a população tem sentido nos últimos 
anos. 

Parte dessa sensação de insegurança caminha próxima ao esvaziamento das ruas. As pessoas não 
se encontram mais nas calçadas, conversando com os vizinhos de sua rua ou bairro. Como 
justifica Carlos: 

 
“O bairro se apoiava numa rede de significados que se esvazia decompondo o 
tempo e limitando os espaços da casa e da rua. O umbral da porta passa a ser o 
novo limite, as pessoas estão mais dentro de casa, não há gente nem crianças 
nos pequenos jardins, há insegurança. Antes as pessoas se encontravam nas 
compras, nas calçadas, agora afundam no mundo da vida privada” (2004, 
p.103). 
 

Indo de encontro a este discurso, Remarque Fernandes, na entrevista, explica como seu bairro 
vem mudando, “Muitos moradores antigos têm morrido e as casas são vendidas para construir 
clínicas, escritórios ou espigões. Já os mais jovens acabam buscando áreas mais distantes para 
viver”. Este fenômeno deteriora as relações entre vizinhos, pois com a substituição do habitar 
pelos serviços (que mudam diariamente, conforme os ditames do mercado) não mais se conhece 
a vizinhança. Quando o expediente acaba, as luzes se apagam, ocorrendo um verdadeiro 
esvaziamento das ruas que para a população, torna-se perigosa e estranha. Logo, as pessoas se 
enclausuram em casa, muitas vezes temendo sair e sofrer algum tipo de violência. Não mais 
reconhecendo aquele lugar como um espaço de relações sociais. 

Esse estranhamento gera o que se chama de espaços violentos. Lugares onde impera uma lei 
silenciosa de medo e incompreensão. A população, em sua grande maioria, teme passar por eles, 
dia ou noite. A mesma é alvo freqüente de atos violentos ou de opressão ostensiva, seja da 
polícia, do Estado por meio do abandono estrutural ou pelo preconceito da sociedade, em que a 
própria população de outras áreas teme as que moram no espaço violento. 

Essa realidade toma como desenho em bairros altamente segregados (em especial, abandonados 
pelo Estado à própria sorte) que sofrem com a especulação imobiliária como o bairro de Mãe 
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Luiza, com casas da população de baixa renda contrastando com os prédios de alto luxo com 
vista para o mar, demonstrado na figura 2. Esta segregação enclausura a população pobre em um 
espaço onde impera a violência e a lei de traficantes de drogas, caso típico exemplificado pelo 
estudante morto a tiros por acerto de contas de traficantes, que mesmo socorrido por moradores, 
não resistiu aos ferimentos (FREIRE, 2008). 

 
Figura 2: Bairro de Areia Preta (direita) contrastando com Mãe Luisa (à esquerda), 

Natal/RN, Fonte SEMURB. 

Assim como se pode encontrar no bairro de Ponta Negra uma altíssima valorização do espaço. 
Suas casas e apartamentos mostram placas de preços em euros ou dólares circundados por uma 
admirável paisagem urbanística de praças e centros de consumo (como shoppings) e belas praias 
enquanto por detrás dessa fantasia, como que isolada por muros invisíveis, jazem uma realidade 
degradada de separação pobreza-riqueza da população local (pescadores) com o restante do 
bairro, figura 3. Mesmo a parcela da população com acesso a uma infra-estrutura privilegiada 
sofre com constantes assaltos na principal via de acesso à Ponta Negra, a avenida engenheiro 
Roberto Freire (NOMINUTO, 2008).  

 
Figura 3: Favela do peão, atrás um condomínio fechado, Ponta Negra, Natal/RN. 

Elaborador: BALBI, 2007. 
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Seguindo essa linha, os ditos bairros “nobres” de Natal encerram a população de classe média a 
alta em suas casas de muros altos, condomínios fechados e grandes shoppings centers por medo 
da violência nas ruas, que muitas vezes é proporcionada não só pela classe baixa (para suprir as 
necessidades negadas) como também por jovens provindos de famílias de melhor renda. Este 
conjunto culmina com o aumento da violência urbana como um todo nos últimos cinco anos.  

 

CAUSAS DA VIOLÊNCIA 

Um dos principais problemas de Natal é a forma como o espaço foi ocupado e suas constantes 
mudanças históricas. O primeiro plano diretor da cidade, o Polidrelli (1901-1904), organizava a 
cidade em duas diferentes áreas: a ocupação de Cidade Nova e a área do Alecrim e Rocas. 
Cidade Nova era conhecida como um bairro nobre e sofisticado, enquanto os outros dois se 
fixavam retirantes da seca e a massa operária da cidade. Este mesmo plano criara um espaço de 
uso exclusivo da burguesia da cidade (LIMA, 2001), que é continuado a partir da incorporação 
do Plano Palumbo (1929), apesar de nesse último já haver uma preocupação no ordenamento da 
cidade como um todo, mas que mesmo assim não é posta em prática. Os planos posteriores não 
fizeram mais do que continuar a mesma problemática, apesar das intensas mudanças de 
preocupação com o habitar da população pobre. 

É durante a II Guerra Mundial que Natal tem sua urbanização intensificada com a chegada das 
tropas americanas e com a injeção de dólares na economia potiguar. Este mesmo aumento não 
trouxe somente desenvolvimento, mas extensa marca de desigualdades sociais que passaram a 
ser sentidas pela maneira como o espaço potiguar se ordenou. Este desenvolvimento econômico 
não durou muito, e conforme as possibilidades de trabalho foram cessando, e a especulação 
criada pela moeda americana eleva todos os preços, tornando a população ainda mais distante 
dos seus desejos de consumo.  

É na década de noventa que Natal conhece outro “boom” urbano, iniciado pela ocupação da 
faixa litorânea, mas agora com outro agravante, a degradação ambiental. A atividade que veio 
ligada a este crescimento foi o turismo. Por onde ele passa, desmantela comunidades pescadoras 
e abre espaço para a especulação imobiliária. Ela teve como catalisador a infra-estrutura 
anteriormente fornecida, pois 

 

“(...) ao se “produzir” para sua elite, a cidade já se preparara para a chegada de 
uma atividade que se apropriaria de sua beleza natural, bem como de seu espaço 
produzido socialmente. Para sua entrada nos circuitos de comercialização do 
turismo, a cidade necessitava de equipamentos, considerando que o produto 
essencial ao seu desenvolvimento, ela já possuía: a beleza e as paisagens 
aprazíveis” (FURTADO, 2007). 
 

Desenvolvendo uma nova elite empresarial, pelo advento das clássicas economias do estado, 
passando a investir maciçamente neste novo setor.  Esta classe, em clara relação com o governo 
local, determina a formação do que vem a ser a cidade hoje, devido à atuação de o turismo ser 
um forte elemento transformador do espaço em que o Estado é o principal modelador. Fato este 
notado 

 
A partir da década de 1980 Natal foi considerada, pelo IBGE, 100% urbana, o 
que representa a total subordinação do espaço à lógica (formal ou informal) da 
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produção capitalista habitacional. Este período foi marcado pela produção em 
série de moradias, divididas espacialmente por renda (ou classe social), 
configurando a persistente marca da segregação sócio-espacial (SILVA, 2003). 

 

O turismo, devido as suas características, é um modelo econômico estritamente relacionado com 
o mercado global, colocando a cidade em um modelo de forte cunho globalizado. E não é de se 
estranhar à maneira como o produto externo e a moda enraizaram-se tão facilmente na cultura 
potiguar, já acostumada pela introdução de costumes norte-americanos consumistas a cultura da 
população.  

Em outras palavras, a sociedade potiguar passa a consumir status quo de tal maneira que 
conforme a cidade cresce e modela-se pelo capitalismo globalizado, mais ela prende-se “A lei do 
valor simbólico, que faz o essencial esteja sempre além do indispensável (...)” 
(BAUDRILLARD, 1995, p.40). 

A sociedade urbana natalense modelada pela globalização vigente, torna-se altamente 
competitiva. Os indivíduos competem entre si nas mais diversas formas, como por exemplo: nos 
objetos que ostentam; no emprego; na hierarquia de empresas e instituições. A partir disto, a 
sociedade entra na velha máxima de “os fins, justificam os meios”, o que nos serve como 
demonstração do individualismo atual.  

A população torna-se individualista e utilitarista. Vê o outro unicamente pela sua utilidade. Há 
uma coisificação dos seres.  “O outro, seja ele empresa, instituição ou indivíduo, aparece como 
um obstáculo à realização dos fins de cada um e deve ser removido, por isso sendo considerado 
coisa” (SANTOS, 2003). Aliado ao enfraquecimento moral da sociedade, o consumismo 
exagerado sobre a população nega-lhes os seus desejos induzidos pela mídia, forçando os que 
desejam e que não detém o poder de satisfazê-los enxergar como única saída, já acuado pela 
própria sociedade, a brutalidade, e quanto mais impotente ele se sentir, maior será a violência. 
Tal ponto explica porque áreas afastadas dos centros urbanos, e mais pobres, são em geral, 
menos violentas do que a cidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência em Natal teve como provável fator determinante a forte influência da segregação 
tanto sócio-espacial como de consumo. A construção de diversos centros de consumo, como 
shoppings, e a dificuldade de acesso às áreas de lazer a população mais carente, leva a um 
aumento da violência urbana em geral de Natal. 

E ainda, levando em consideração os dados obtidos e a relação entre a mudança cotidiana da 
população natalense devido à violência. Constatou-se que a mesma vem afastando ainda mais a 
população de lugares de lazer e de compras antes populares para as diversas classes sociais de 
Natal. A maioria dos entrevistados tem considerado o Centro da Cidade e o Alecrim (conhecidos 
pela concentração de atividades de serviços em geral) como áreas violentas. Do mesmo modo, as 
praias urbanas, o estádio de futebol e a noite natalense. 

Percebeu-se que a população, apesar de afirmar que a cidade não é muito violenta, tem se 
submetido a mudanças de hábito pela maneira como a violência tem se estendido sobre a cidade. 
Principalmente sobre as classes mais pobres. Ao longo da história, ela sofreu um processo 
segregacional tanto no habitar como nos serviços oferecidos. Esta segregação repercutiu de 
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forma cultural influenciado pelo capital simbólico nas classes menos favorecidas e agravado pela 
inserção de Natal no mercado globalizado.   

Concluiu-se assim, que para resolver o problema da violência urbana da cidade, é necessário 
resolver os problemas sócio-econômicos como também alertar a sociedade que a violência não 
pode ser enfrentada de forma banal. Para tanto se faz necessário uma maior pressão aos órgãos 
públicos, no intuito de um aumento no investimento da segurança e na recuperação dos usos dos 
espaços públicos. Pois, em contrapartida ao que a população pensa acerca dessa questão, os 
dados estatísticos demonstram que Natal não só é uma cidade muito violenta, mas também mais 
violenta que muitas metrópoles do país, em relação ao número de habitantes. 
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RESUMO 
O presente artigo traz os resultados de uma pesquisa iniciada em 2007 com o objetivo de 
efetuar um levantamento histórico da inserção dos estagiários dos cursos técnicos da antiga 
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte/ETFRN, atual CEFET-RN, no mercado de 
trabalho, no período compreendido entre 1968 e 1998. O estudo está fundamentado em 
levantamento bibliográfico e documental, utilizando fontes primárias de informação, como 
livros de registros de diplomas, relatórios de gestão e normativas criadas pela Escola para 
regulamentar a prática profissional dos seus alunos. Constatou-se, entre os resultados 
obtidos, que, no período analisado, a ETFRN diplomou mais de quatro mil alunos, com 
maior percentual nos cursos de Eletrotécnica, Edificações e Mineração. Do total de 
diplomados, apenas 20% eram mulheres, que, em sua maioria, optaram pelos cursos 
técnicos de Edificações e Saneamento. As principais atividades econômicas que mais 
absorveram os estagiários da ETFRN foram a indústria extrativa mineral, a construção 
civil e a indústria de transformação. Chegou-se à conclusão de que, ao longo dos 30 anos 
de atuação da ETFRN, a instituição esteve focada em preparar seus alunos para o mundo 
do trabalho, por meio de uma constante interação com o setor produtivo local e nacional. 
PALAVRAS-CHAVE: cursos técnicos, estágio, mercado de trabalho, ETFRN. 
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LEVANTAMENTO HISTÓRICO DA COLOCAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DOS 
CURSOS TÉCNICOS DA ETFRN NO MERCADO DE TRABALHO (1968-1998) 

 
 
INTRODUÇÃO 
Para relatar a atuação da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte – ETFRN – na 
inserção dos profissionais por ela formados no mercado de trabalho faz-se necessário um 
breve relato de sua trajetória histórica, que começa antes mesmo de sua implantação.  

Semelhante às demais escolas profissionalizantes mantidas pela União, a ETFRN, antes de 
ganhar essa denominação, passou por diferentes fases desde que foi criada, em 1909, como 
Escola de Aprendizes Artífices de Natal1. Com as sucessivas reformas educacionais, a 
instituição passou a Liceu Industrial2, Escola Industrial3 e posteriormente, Escola 
Industrial Federal 4 do RN .  

                                                

No ano de 1959, a União autorizara as escolas industriais a ministrar ensino técnico, além 
do ginásio industrial até então oferecido, transformando estas escolas em autarquias 
federais, com autonomia didática, administrativa e financeira. Ao mesmo tempo, a Lei 
3.552 instituía no âmbito das escolas industriais a figura do Conselho de Representantes – 
a quem caberia a administração desses estabelecimentos, sob o auxílio de um diretor 
executivo (BRASIL, 1959).  

Constituído por membros externos à comunidade escolar, o Conselho de Representantes 
foi implantado na então Escola Industrial de Natal – EIN - em 15 de fevereiro de 1961, 
tendo à frente o industrial do ramo de panificação Luiz Carlos Abbott Galvão, assessorado 
por conselheiros dos segmentos da educação, da indústria, do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia/CREA e da Escola de Engenharia (GALVÃO, 
1974). 

Desde o primeiro momento, o presidente do referido Conselho fixou como metas da sua 
administração a conclusão das obras da nova sede da Escola Industrial de Natal, há 17 anos 
paralisadas, a expansão das matrículas do estabelecimento e a formação de profissionais 
para atender as exigências crescentes do processo de industrialização do país (op.cit). 

Sob a assessoria do Conselho de Professores – responsável pela política didático-
pedagógica da EIN – o Conselho de Representantes implantou, em 1963, os primeiros 
cursos técnicos da Escola Industrial de Natal, nas áreas de Estradas e Mineração. Até o ano 
anterior, a Escola contava apenas com o ginásio industrial composto pelas oficinas de 
Eletricidade, Cerâmica, Metais, Mecânica e Marcenaria (idem). 

Cinco anos após a implantação desses cursos técnicos, a EIN finalmente adquire a 
denominação de ETFRN5, fato que coincide com a mudança das instalações da escola para 
uma nova sede, favorecendo, assim, a ampliação das vagas e de sua oferta educacional. 

Com a instalação da escola na nova sede o Conselho de Representantes decide priorizar a 
oferta do ensino profissional de nível técnico, deliberando pela extinção gradativa do 

 
1 Decreto n.º 7.566, de 23/09/1909. 
2 Lei n.º 378, de 13/01/1937. 
3 Decreto n.º 4.127, de 25/02/1942. 
4 Essa denominação durou de 1965 a 1968. 
5 Portaria Ministerial n.º 331, de 16  de junho de 1968. 
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. 
ginásio industrial a partir de 1970 até 1974 (GALVÃO, 1974), antecipando-se, assim, às 
orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação n.º 5.692/71, que redefinia a estrutura 
da educação brasileira de 1º e 2º graus. Nessa perspectiva, foram criados, entre o final da 
década de 60 e meados da década de 90 os cursos técnicos de nível médio de Edificações, 
Eletrotécnica, Mecânica, Saneamento e Geologia, e os cursos técnicos pós-médio de 
Segurança do Trabalho, Turismo e Informática Industrial (ETFRN, 1995).  

Cabe destacar que a abertura da escola para o ingresso de meninas só ocorreu no ano de 
1976, motivado pela matrícula compulsória de uma estudante transferida do Rio de Janeiro 
no ano anterior (ETFRN, 1989). Entretanto, ao longo da primeira década a partir da 
entrada da primeira aluna, o número de matrícula de mulheres nos cursos técnicos da 
ETFRN sempre foi inferior ao dos homens, como demonstra a figura I. 
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Figura I - Comparativo do ingresso de alunos e alunas na ETFRN de 1975 a 1989.  

 

De acordo com a Organização Didática que regulamentava os cursos técnicos da ETFRN, 
para obter o diploma de técnico de nível médio o aluno deveria cumprir um programa de 
estágio supervisionado de, no mínimo, 720 horas, além de apresentar um relatório final da 
prática exercida (ETFRN, 1981). Tal exigência constituía também um desafio para a 
Escola, pois caberia à mesma criar estratégias de inserção dos estagiários no mercado de 
trabalho – atividade que passou a ser sistematizada a partir de 1973 com a criação do 
Serviço de Integração Escola-Empresa (ETFRN, 1989). 

Vale salientar, no entanto, que muitos alunos, ao concluir o currículo que lhe dava direito 
ao diploma de ensino médio, voltavam suas aspirações para os cursos superiores em vez do 
estágio, interrompendo a carreira técnica para ingressar na academia (ETFRN, 1978). A 
prova disso foi revelada por um levantamento estatístico efetuado pela Coordenadoria de 
Planejamento da instituição, demonstrando que do total de concluintes da ETFRN no 
período de 1965 a 1988, apenas 64% foram encaminhados para estágio e 34%, diplomados 
como técnicos (ETFRN, 1989).   

Além disso, a instituição muitas vezes encontrava dificuldades na colocação do aluno no 
campo do estágio, devido, entre outros fatores, às flutuações do setor produtivo local e 
regional e às restrições de vagas para as técnicas estagiárias, especialmente, dos cursos de 
geologia, mineração e mecânica (ETFRN, 1997).  
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. 
O CONTEXTO DO MERCADO DE TRABALHO  
A colocação dos primeiros técnicos formados pela ETFRN no mercado de trabalho, em 
meados da década de 60, coincide com uma fase de crescimento acelerado da economia 
nacional, que chegou a atingir, nos anos conhecidos como “milagre brasileiro”, entre 1968 
e 1973, a taxa de 11% ao ano e de 13% nos índices relacionados à expansão industrial e de 
serviços (BEZERRA, 2006). 

O país havia conhecido uma primeira fase de crescimento da produção industrial no 
governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), focada, principalmente, na preparação de 
uma infra-estrutura adequada à industrialização nacional a partir de grandes investimentos 
estatais em estradas, eletrificação, siderurgia, etc. (MAGNOLI, 1996). 

Com a substituição do modelo agroexportador da economia brasileira pelo modelo urbano-
industrial, as estradas de ferro, que predominaram até a Segunda Guerra, deram lugar ao 
transporte rodoviário de cargas, com duas conseqüências imediatas: a transformação do 
petróleo em um insumo energético vital para a economia e o desenvolvimento da indústria 
automobilística. A estratégia do governo era construir rodovias de integração nacional que 
interligasse o Centro-Sul ao Nordeste e ao Centro-Oeste e, posteriormente, à Amazônia, e 
do mesmo modo, criar e, mais tarde, duplicar as vias de ligação entre os principais centros 
urbanos e as concentrações industriais (op.cit). 

Os anos do “milagre brasileiro”, que constituíram a segunda fase de expansão da economia 
nacional, marcaram a consolidação de um modelo econômico baseado na aliança entre o 
capital estatal, os conglomerados transnacionais e o capital privado nacional. O período 
também representou o auge do crescimento da Petrobrás, da Companhia Vale do Rio Doce 
e da Companhia Siderúrgica Nacional, empresas estatais criadas durante o esforço 
industrial pós-guerra da Era Vargas, nas décadas de 40 e 50. Ainda no final dos anos 60, a 
criação das empresas de energia e telecomunicações Eletrobrás, Embratel e Telebrás, 
possibilitou ao Estado brasileiro acelerar a modernização da estrutura produtiva no país 
(idem). 

No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a década de 1960 ficou marcada pela 
criação das Companhias Estaduais de Eletrificação e de Telecomunicações – COSERN e 
TELERN, conquistas que prepararam a economia potiguar para um período de 
modificações na sua estrutura de produção na década de 1970 (SILVA, 2003).  

No segmento de energia elétrica, cabe também destacar, em meados da década de 70, a 
criação das Empresas Nucleares Brasileiras S.A. – NUCLEBRAS, encarregada de executar 
no país o Programa Nuclear Brasileiro, cuja meta, nunca consolidada, consistia na 
construção de oito usinas nucleares até 1990 (VESENTINE, 1998).  

O setor extrativo mineral ganhou impulso com a constituição, em 1969, da empresa de 
economia mista CPRM – Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, cuja função era 
efetuar o Serviço Geológico do Brasil e executar os programas do Departamento Nacional 
de Produção Mineral (DNPM), criado na década de 30, e vinculado ao Ministério das 
Minas e Energia. Partindo de um mapeamento geológico efetuado nos anos de 1970 em 
todo o território brasileiro, com o apoio de uma rede de unidades operacionais, a CPRM 
contribuiu para a descoberta de diversas jazidas minerais, na década de 80, dentre as quais 
as de estanho, no Amazonas, de níquel, em Goiás, de cobre, na Bahia, de fosfato, em 
Minas Gerais, de caulim e calcário, no Pará. A empresa coordenou, ainda, diversos acordos 
internacionais, como o de levantamento aerogeofísico, em convênio com a Alemanha, e 
diferentes contratos com a Líbia, Somália, Moçambique, Paraguai e Nicarágua (CPRM, 
2008). 
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Os vinte anos de governo militar que se seguiram (1964-1984) e o aprofundamento da 
participação do Estado nos esforços de financiamento do crescimento econômico, geraram, 
nos anos 80, o endividamento externo do Brasil, sua incapacidade de prosseguir com as 
importações necessárias ao desenvolvimento industrial, e a conseqüente estagnação do 
setor (MAGNOLI, 1996).  

Se por um lado, a chamada “década perdida” representou um momento de crise econômica 
para a indústria, por outro lado favoreceu o início de um lento processo de desconcentração 
industrial do Centro-Sul do país em direção a outros estados da federação. Até os anos 80, 
o Sudeste concentrava quase dois terços da força de trabalho nacional e São Paulo 
respondia por mais da metade da atividade industrial brasileira (VESENTINE, 1998).  

Outros fatores que contribuíram para a dispersão espacial da indústria foram o surgimento 
de novos centros urbanos, a expansão do mercado interno de consumo e os incentivos 
criados para atrair empresas por parte das esferas estaduais e municipais, tais como 
isenções de impostos, doações de terrenos, oferta de infra-estrutura viária, elétrica e de 
água, etc. (idem).  

Cabe destacar, no que tange ao Nordeste, que o impulso ao desenvolvimento industrial da 
região originou-se com a criação da SUDENE, em 1960, pelo governo federal. A 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste reunia um vasto programa de 
incentivos fiscais destinado a atrair capitais do Centro-Sul para a região (op.cit).  

SOUZA (1980) aponta que, no Rio Grande do Norte, dos 60 projetos econômicos 
aprovados pela SUDENE, 55% foram implantados em Natal.  

Como conseqüência, surgiu a possibilidade de empregos formais e 
a necessidade de contratação de mais funcionários públicos por 
parte dos órgãos federais, estaduais e municipais. Realizam-se 
obras comerciais e serviços de grande porte como construção de 
supermercados, pavimentação de vias, extensão das redes de 
eletricidade e água encanada, fomento de parques industriais, 
enfim, impactos diretos na estrutura urbana (p.92). 

Tal modelo de desenvolvimento econômico, baseado na ampliação e modernização do 
parque fabril, condicionou também a distribuição espacial da população brasileira, 
favorecendo uma dinâmica constante de urbanização. Como conseqüência dessa realidade, 
no período de 1964 a 1986, o Estado brasileiro implantou uma política de financiamento 
habitacional baseada em dois mecanismos: o Sistema Financeiro de Habitação/SFH e o 
Banco Nacional da Habitação/BNH. Dita política desencadeou o surgimento de um novo 
ramo industrial no país, o da construção civil, cujos precursores foram as Companhias 
Habitacionais/COHAB e os Institutos Nacionais de Orientação a Cooperativas/INOOCOP 
(SILVA, 2003).  

Esses e outros programas contemplaram investimentos nos setores primário e secundário 
da economia nacional, regional e local, estimuladores de projetos nas esferas pública e 
privada. Todos esses investimentos, em maior ou menor grau, ampliaram o mercado de 
trabalho no RN e em outros estados, com significativo potencial para a inserção dos 
profissionais egressos dos cursos técnicos da Escola Técnica Federal do Rio Grande do 
Norte. 
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A INSERÇÃO DO TÉCNICO-ESTAGIÁRIO DA ETFRN NO CAMPO DE 
ESTÁGIO 
Muito embora a inserção dos primeiros técnicos estagiários da instituição no mercado de 
trabalho tenha ocorrido em 1965, para efeitos deste trabalho apresentaremos os dados 
coletados a partir de 1968, ano em que a então Escola Industrial Federal passa à 
denominação de Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. A data-limite escolhida 
para este levantamento, 1998, marca a conclusão das últimas turmas do currículo antigo da 
ETFRN, antes da transformação dos cursos técnicos em áreas do conhecimento. 

Da mesma forma, o levantamento estatístico apresentado neste artigo não considera os 
estagiários dos cursos técnicos pós-médio – Segurança do Trabalho, Turismo e Informática 
Industrial, tendo em vista o fato de que os referidos cursos tiveram curta duração, não 
chegando a apresentar um número significativo de concluintes que justificasse sua 
inclusão. 

Posto isso, devemos destacar que, com base nos livros de Registro de Diplomas da 
instituição, analisados no período de 1968 a 1998, a ETFRN concedeu o diploma de 
técnico de nível médio a 4.073 alunos que, após integralizarem o currículo do curso, foram 
encaminhados ao mercado de trabalho e conseguiram cumprir a carga-horária de estágio 
curricular obrigatório. 

Dentre os cursos técnicos da instituição que formaram profissionais no referido período, 
procedeu do curso de Eletrotécnica o maior percentual de formandos - 24% -, seguido dos 
cursos de Edificações e Mineração, com 18% e 17%, respectivamente.  

Surpreende-nos o fato de que o curso técnico de Estradas, implantado em 1962, junto com 
o de Mineração, tenha representado apenas 8% dos profissionais formados pela escola no 
período em questão, figurando, portanto, na sétima colocação no ranking dos cursos 
analisados, como mostra a figura II. 
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Figura II – Total de Técnicos diplomados pela ETFRN entre 1968 e 1998. 
 

No estudo ora apresentado buscou-se também traçar um paralelo entre os técnicos do sexo 
masculino e feminino. Dos dados coletados constatou-se que entre os 4.073 técnicos 
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diplomados ao longo do período analisado, as mulheres representaram um universo de 
20%, o que significa 843 alunas.   

 

Na análise efetuada, duas situações foram observadas. A primeira diz respeito ao fato de 
que o único curso em que as mulheres superaram os homens no percentual de técnicos 
diplomados foi o de Saneamento. A instituição diplomou 68% de técnicas contra 32% de 
técnicos na referida área. Por outro lado, do total de 526 técnicos formados em mecânica 
ao longo dessas três décadas, apenas 15 eram mulheres. 

A segunda situação observada refere-se à escolha dos cursos pelas alunas, tendo-se 
destacado os de Edificações e Saneamento com 32% e 29% de diplomadas, 
respectivamente. Em compensação, o menor índice de técnicas formadas foi registrado no 
curso de Mecânica, com apenas 2% do total de alunas. 
 

PERFIL DAS EMPRESAS CONTRATANTES 
Ao longo dos 30 anos de atuação da ETFRN foram inúmeras as empresas e instituições, 
com sede em todos os Estados brasileiros, que contrataram seus estagiários. Neste trabalho, 
levantamos os percentuais de participação dos principais ramos industriais, agrupados 
conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas/Cnae (CONCLA, 2008), na 
inserção dos estagiários dos sete cursos técnicos da ETFRN no mercado de trabalho.  

Da análise efetuada, depreende-se que a indústria extrativa mineral foi a que mais absorveu 
os estagiários da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, num percentual de 35%. 
Contribuíram para esse resultado o fato de esse mercado ter absorvido 94% dos técnicos 
formados em mineração, 84% dos formandos em geologia e 29,5% dos técnicos de 
mecânica, dentre outros. 

A construção civil aparece com a segunda participação, somando 16%, resultado 
favorecido pela inserção, por parte desse ramo industrial, de 60% dos técnicos diplomados 
em Estradas e 36% dos formandos em Edificações. Agregado ao referido segmento, o setor 
de atividades profissionais, técnicas e científicas - no qual figuram, entre outros, os 
escritórios de engenharia e arquitetura, empresas e órgãos de consultoria em recursos 
minerais - foi responsável pela contratação de 8% dos diplomados da ETFRN, em especial 
os das áreas de Edificações (17,5%), Estradas (15%) e Geologia (10%). 

Concentrando os setores têxtil, de bebidas e alimentos, papel e celulose, metalurgia, 
informática e eletrônica, o ramo da indústria de transformação figura na terceira colocação 
das atividades econômicas que maior participação tiveram na inserção dos técnicos da 
ETFRN no mercado de trabalho, num total de 12%. O curso técnico de mecânica foi o 
mais contemplado pelo setor, com a inserção de 53,5% dos seus profissionais. Dentre os 
segmentos de maior demanda, o ramo da metalurgia, máquinas e equipamentos absorveu 
37,5% dos diplomados no curso. 

Registramos, ainda, a participação do setor de águas, esgotos e resíduos sólidos, com 11% 
dos profissionais contratados, com ênfase para os técnicos em saneamento, que 
representaram 64% dos estagiários inseridos nessa área. 

Destacam-se entre as empresas que mais contrataram os estagiários dos sete cursos da 
instituição dez grandes empresas que juntas absorveram o percentual de 35,5% dos 
técnicos diplomados pela ETFRN entre 1968 e 1998. São empresas estatais atuantes nos 
ramos de energia elétrica, água e esgotos, telecomunicações e empresas dos segmentos de 
mineração e construção civil, conforme apresentado na figura III. 
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Figura III – As 10 empresas que mais contrataram estagiários da ETFRN. 
 

Na comparação entre empresas e cursos técnicos, constatou-se que a COSERN, a TELERN 
e a PETROBRÁS foram as principais responsáveis pela contratação dos estagiários de 
Eletrotécnica, na proporção de 27%, 12% e 9%, respectivamente. O setor de 
telecomunicações teve participação de 21% na absorção dos técnicos dessa área. 

Com relação ao curso de Mecânica, a PETROBRÁS teve participação de 13% na 
contratação dos seus profissionais, a BRASINOX 7% e a empresa Vale, 6,5%. 

Dentre as empresas que demandaram profissionais de Saneamento, a CAERN se 
sobressaiu pela inserção de 57% dos alunos da área. Os estudantes de Geologia e 
Mineração obtiveram mais campo de estágio nas filiais da PETROBRAS e da empresa 
Vale do Rio Doce, junto aos núcleos regionais da Companhia de Pesquisa e Recursos 
Minerais/CPRM e do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral/DNPM e nos diversos 
pólos das Empresas Nucleares Brasileiras/NUCLEBRAS.  

A Empresa Industrial Técnica/EIT e o Departamento de Estradas e Rodagem/DER, ao lado 
das várias companhias dos Batalhões de Engenharia de Construção do Exército 
Brasileiro/BEC, tiveram significativa atuação na absorção dos estagiários dos cursos 
técnicos de Estradas e Edificações. Esses profissionais se beneficiaram, ainda, da expansão 
do mercado imobiliário em Natal, que possibilitou a vários alunos da ETFRN uma 
colocação nas vagas oferecidas pela Companhia de Habitação Popular/COHAB e pelo 
Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais do Rio Grande do Norte/INOCOOP. 
Da mesma forma, o setor público propiciou várias ofertas de trabalho para esses técnicos, 
seja nas prefeituras da Grande Natal ou junto às Secretarias Municipais de Planejamento 
Urbano/SEMPLA, Obras e Viação/SUMOV e de Serviços Urbanísticos/SEMSUR.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Desde 1963, a formação profissionalizante em variadas áreas de atuação, meta 
fundamental da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, encontrou nas 
vicissitudes do mercado de trabalho nacional um considerável desafio. Analisando a 
trajetória de implantação dos cursos técnicos desde a antiga Escola Industrial até a Escola 
Técnica Federal percebe-se que a instituição buscou a constante sintonia com a realidade 
brasileira, sempre no intuito de acompanhar tais transformações. 

Diante do levantamento estatístico efetuado, que traçou a atuação da ETFRN na inserção 
dos estagiários de sete dos seus cursos técnicos no mercado de trabalho, no período de 
1968 a 1998, conclui-se que a instituição esteve respaldada, ao longo da sua trajetória, por 
uma oferta educacional em conformidade com a legislação vigente, voltada à preparação 
para o trabalho e à interação com o setor produtivo. 

Os dados apresentados neste artigo são inéditos na historiografia da Escola Técnica Federal 
do Rio Grande do Norte e atestam a contribuição dessa escola ao desenvolvimento do país 
por meio da inserção dos profissionais por ela formados em todos os estados brasileiros e 
nos ramos industriais de grande impacto para a economia brasileira. 

Mostram, por exemplo, a resposta da ETFRN ao Plano de Desenvolvimento Mineral do 
Norte/Nordeste e à Política de Integração Nacional com a construção de grandes rodovias e 
eixos viários. Revelam, também, sua atenção ao crescimento da infra-estrutura urbana, à 
ampliação e modernização do parque fabril e à política de industrialização regional. 

Esse foco nas características e demandas do mercado de trabalho fizeram do estágio dos 
seus alunos o principal veículo de integração da referida Escola Técnica com empresas e 
instituições de âmbito local, nacional e internacional, tornando-a referência, em todo o 
país, em educação profissional. 
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RESUMO 
Este artigo descreve a utilização de um plano inclinado didático adaptado para ser utilizado nas 
aulas de mecânica no Ensino médio, pois a utilização de um experimento facilita a compreensão 
dos conceitos estudados em sala de aula, fazendo com que o aluno deixe de pensar nos 
fenômenos físicos como algo que só ocorrem nos livros didáticos, quando na realidade, estão 
presentes no dia a dia. O plano inclinado é objeto de estudos para as leis da dinâmica. Todos os 
alunos que passam por Física nas séries iniciais o analisam, decompondo forças e calculando 
ângulos e coeficientes. Infelizmente, a maior parte dos alunos estuda o plano inclinado sem o 
professor NUNCA levar um plano inclinado para a sala de aula. Em função disto, este trabalho 
descreve a construção e aplicação em sala de aula de um plano inclinado adaptado com sensores 
de movimento microcontrolados, registrando assim o tempo do movimento de uma esfera ao 
longo de sua trajetória. A partir dos valores encontrados de tempo decorrido e ângulo de 
inclinação, foi possível por meio de cálculos simples, obter valores de grandezas como o 
coeficiente de atrito, a gravidade, bem como as forças que compõem este movimento. A partir de 
uma dinâmica experimental em sala de aula, foi notada uma melhor aprendizagem por parte dos 
alunos, em comparação a outro grupo cuja apresentação do conteúdo se restringiu ao quadro e 
giz. Portanto, a utilização de experimentos em sala de aula serve, também, para que a Física 
passe a ser atrativa para os estudantes, principalmente, de ensino médio incentivando assim o 
interesse pelo estudo da Física, não apenas para ensino, como também para a pesquisa cientifica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: plano inclinado, ensino de Física, experimentos. 
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EXPLORANDO OS CONCEITOS DE DINÂMICA A PARTIR DA APLICAÇÃO DE UM 

PLANO INCLINADO EM SALA DE AULA 
 

 
INTRODUÇÃO 
Este artigo descreve a construção de um plano inclinado para ser utilizado no ensino de Física 
demonstrando que, a utilização de um experimento facilita a compreensão dos conceitos 
estudados em sala de aula. Dessa forma, o aluno deixa de pensar nos fenômenos físicos como 
algo irreal, que só ocorrem nos livros, isto é, num sistema fechado no qual ele não estar inserido. 
Com isso os conceitos deixam de ser teóricos e o aluno passa a não ter a necessidade de decorá-
los para a realização de uma prova, já que, a obtenção de uma nota é importante e o faz passar de 
ano, passando a serem percebidos no cotidiano, interpretados e avaliados.  
 
Portanto, a utilização de experimentos em sala de aula serve, também, para que a Física passe a 
ser atrativa para os estudantes, principalmente, de ensino médio incentivando assim o interesse 
pelo estudo da Física, tanto para a pesquisa quanto para o ensino. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A Física é uma ciência de caráter experimental, pois “ela esta sujeita não apenas a cálculos, 
formula e simulações numéricas [...] Esta sujeita também a pesquisa no campo da investigação 
experimental” (BORGES e ALBINO, 2007). Portando, deve conter recursos que viabilizem a 
prática experimental em sala de aula. Em relação ao ensino de Física no Nível Médio, os 
parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) propõem um currículo baseado no domínio de 
competências básicas e que tenham vínculo com as diversas situações do cotidiano dos alunos, 
buscando dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula (ROMANO, 2004). 
 
Assim, diante da realidade proposta pelos PCN’s, o professor de Física deve sempre procurar 
justificar a sua prática pedagógica a contextualizando com o dia a dia do estudante, ou até 
mesmo com a própria história de ciência (MEC, 2007). É dessa forma que o discente 
compreende a evolução do conhecimento cientifico ao longo do tempo, observando assim que a 
Física não é um ramo do conhecimento fechado e acabado, mas em constante transformação (ou 
evolução). 
 
Quando os alunos se deparam com situações como a queda livre, a qual determina que dois 
corpos adquirem a mesma aceleração quando abandonados a partir do repouso, inicialmente se 
assustam, pois estes pensavam que um corpo de maior massa adquire uma velocidade maior e 
atinge o solo primeiro. Simplesmente dizer que:  

S(t) = 0,5.a.t²                                                                                                     Equação (1) 

(o espaço em função do tempo (S(t)) é igual a 0,5 vezes a aceleração (a), vezes tempo ao 
quadrado (t²)) na verdade não explica muita coisa, em compensação, responder as dúvidas dos 
alunos alegando que suas idéias (a de que o corpo “pesado” cai primeiro) é a mesma de vários 
personagens, como Aristóteles e demais filósofos. 
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A sala de aula se apresenta como um bom espaço para re-construção desse conhecimento, pois 
ele pode ser apresentado aos alunos da mesma forma como foi apresentado ao longo da história. 
Para Aristóteles, todo corpo possui uma velocidade própria, ou seja, quanto mais pesado o corpo 
mais rápido cai. Seguindo essa lógica nos deparamos com a seguinte situação se amarrarmos 
duas pedras de massa diferentes a mais pesada puxaria a mais leve e esta retardaria a primeira, 
mas ao mesmo tempo as duas formam um outro corpo de massa maior do que as pedras 
separadamente e por conseqüência cairia mais rápido contradizendo essa lógica.  
 
Partindo disso Galileu afirma e comprova que essa idéia é incorreta, e estuda esse fenômeno 
como um movimento acelerado, ou seja, todos os corpos – não importando a sua massa – caem 
com uma mesma aceleração. Para chegar a equação 1 Galileu definiu que a distancia total 
percorrida por um corpo em queda é diretamente proporcional ao quadrado do tempo percorrido, 
isto é:  

tecons
t
d

t
d tan2

2

2
2
1

1 ==                                                                                 Equação (2) 

E essa constante seria a aceleração a qual os corpos estão sujeitos.  Apesar dessa dedução ele não 
conseguiu medir com precisão o tempo de queda para cada distância. Para resolver esse 
problema e minimizar os erros de medição Galileu propôs a utilização de uma esfera rolando 
num plano inclinado (figura 1). Nessa experiência a aceleração seria menor e constante. Ou seja, 
ele utilizou o plano inclinado como simulador para a queda livre dos corpos e extrapolou os 
resultados obtidos para a queda livre que era o seu objetivo principal.  

 

 

 

Figura 1 – Representação da experiência de Galileu 

 
 
METODOLOGIA 

O plano inclinado é objeto de estudo para as leis da dinâmica. Praticamente todos os alunos de 
nível médio que passam pela disciplina de Física nas séries iniciais o analisam, decompondo 
forças e calculando ângulos e coeficientes. Infelizmente, a maior parte dos alunos estuda o plano 
inclinado sem o professor NUNCA ter levado um plano inclinado para a sala de aula. Em função 
disto e de outros fatores já discutidos, buscamos neste trabalho reconstruir não apenas a 
discussão de Galileu sobre as quedas dos corpos, mas também o experimento que o ajudou a 
confirmar a sua teoria, em uma época onde a ciência empírica aos poucos cedia espaço para uma 
ciência experimental, matemática e formalizada. 
 
Com o intuito de minimizar as dificuldades encontradas por Galileu Galilei, desenvolve-se aqui 
um plano inclinado para ser aplicado em sala de aula. Esta plano, além de uma base fixa e outra 
móvel (feitas com tábuas de madeira 50 cm x 10 cm interligadas por duas dobradiças que 
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possuem a função de permitir a mobilidade da base. Para construir esse aparato foi preciso a 
utilização de ferramentas, tais como, furadeira, chave de fenda, serra, parafusos, porcas e ruelas), 
possui também um ajuste mecânico de travamento e angulação (figura 2). 
 

Móvel 
 
 
 
 

Base Angular 
Sensor  

 
 
  

Figura 2 – Reprodução da experiência de Galileu 
Lembrando que uma grande dificuldade encontrada por Galileu foi a medição do tempo de queda 
dos corpos ao longo da superfície do plano inclinado. Para otimizar a medição do tempo, um 
cronômetro digital, a exemplo do trabalho desenvolvido por HESSEL (2008), foi adaptado para 
se ter o seu acionamento controlado por sensores, ou seja, botões como o “LAP” e “STOP” são 
agora ativados com a passagem de um móvel entre um sensor de infravermelho.  
O plano inclinado, aqui proposto, foi levado as salas de aulas de escolas públicas, e foi realizada 
uma análise comparativa entre uma aula utilizando-se do plano e uma aula puramente teórica. A 
partir dessa análise de desempenho e interesse dos alunos será possível constatar a viabilidade do 
plano inclinado como objeto de aprendizagem no estudo da dinâmica. 

 

RESULTADOS 
O plano inclinado é útil no estudo das leis da dinâmica. Como já mencionado, todos os alunos 
que passam por Física nas séries iniciais o analisam, decompondo forças e calculando ângulos e 
coeficientes.  Realizamos nesse estudo uma análise de sua importância, refazendo os passos do 
discurso de Galileu sobre a queda dos corpos em duas metodologias distintas a aplicadas no 
processo ensino-aprendizagem.  
 
No primeiro caso, que o mais comum nas salas de aula atuais, adotou-se uma aula onde os 
recursos utilizados eram apenas os clássicos quadro negro e giz (figura 3). Observamos que na 
turma na qual esse assunto foi abordado de forma tradicional, isto é, aula teórica, foi possível 
notar desinteresse e fadiga por parte dos alunos, poucos questionamentos, tornando dessa forma 
a aula um monologo por parte do professor. Como conseqüência desse método de ensino, ao ser 
avaliado no quesito desempenho, observou-se um baixo rendimento acadêmico, o que sugere que 
o conteúdo avaliado não foi devidamente assimilado pelos discentes 
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Figura 3 – aula tradicional sobre conteúdos da dinâmica 
Na aula prática, com a utilização do plano inclinado (Figura 4) como recurso de ensino, 
percebemos o interesse dos alunos. A aula experimental demonstra que a integração entre 
aluno/professor é intensa. Como resultado disso ocorre o surgimento de perguntas sobre seu 
funcionamento e manuseio despertando a curiosidade. 
 

Nesta aula, um móvel esférico é solto do repouso a partir da posição inicial, um pouco antes do 
primeiro sensor. Ao entrar em movimento, o móvel aciona o primeiro sensor, que inicia a 
contagem de tempo no cronômetro digital adaptado ao experimento (Figura 4 (b)). Ao 
interromper o feixe de infravermelho no segundo sensor, o móvel faz com que se encerre a 
contagem, cronometrando assim o tempo do deslocamento da esfera. Outros Cronômetros 
manuais são entregues aos alunos, e pedido que estes também registrem o tempo. A intenção 
deste passo é mostrar aos discentes a dificuldade de mensurar um tempo tão pequeno 
manualmente, pois cada grupo de alunos com registraria um tempo diferente.  

 (b) (a) 

Figura 4 – (a) Aula experimental (b) Detalhe do cronômetro 
Após esse passo, aumenta-se gradativamente o ângulo utilizado na demonstração experimental, 
verificando assim que o tempo de queda se torna cada vez menor, e a discrepância entre os 
valores encontrados pelos alunos manualmente se torna cada vez maior. Realiza-se então uma 
discussão a cerca da queda livre o dos resultados encontrados por Galileu Galilei, ao se projetar 
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valores quando o ângulo de inclinação tende para 90º, o que tornaria o experimento uma medição 
em queda livre, e não mais um plano inclinado. 
 
Também foi observado, que as escolas públicas, já possuíam um plano inclinado em seu 
laboratório (Figura 5 (b)), embora não cronometrado, o plano inclinado esta disponível para uso 
dos professores da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte em praticamente qualquer 
escola da rede. Na ausência de um experimento como o aqui proposto (figura 5(a)), o aparato 
oferecido é capaz de cumprir bem o papel de retirar a monotonia das salas de aula e levar uma 
física conceitual, acessível e por que não lúdica aos alunos que estão geralmente em seu primeiro 
contato com a disciplina. 

   

(a) (b) 

Figura 5 – (a) Plano inclinado Proposto e (b) disponível nas Escolas Públicas do RN 

 
 
CONCLUSÕES 
A partir de uma dinâmica experimental em sala de aula, foi notada uma melhor aprendizagem 
por parte dos alunos, em comparação a outro grupo cuja apresentação do conteúdo se restringiu 
ao quadro e giz. Portanto, a utilização de experimentos em sala de aula serve, também, para que 
a Física passe a ser atrativa para os estudantes, principalmente, de ensino médio incentivando 
assim o interesse pelo estudo da Física, não apenas para ensino, como também para a pesquisa 
cientifica. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. BORGES, J. C. S., ALBINO JUNIOR, A., A MOSTRA ANUAL DE FÍSICA DO RN: 

Ciência acessível a todos. Revista Holos (Online), v.3, p.16 - 25, 2007. 
 
2. HESSEL, R. et al. Contadores eletrônicos no laboratório didático: Parte I. Montagem 

e aplicações. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 30, n. 1, 1501 (2008) 
 
3. KARAM Ricardo Avelar Sotomaior, CRUZ Sonia Maria S.C. de Souza e COIMBRA 

Débora. Relatividades no ensino médio: o debate em sala de aula (Relativities in 
secondary school: Classroom debate). Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 29, n. 1, p. 
105-114, (2007). 

 

552 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN – Natal-RN - 2008.  

553 
 

4. MEC, Bases Legais dos PCN – Ensino Médio, Ministério da educação, 2002. Disponível 
em <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/baseslegais.pdf> acessado em 16 de dezembro 
de 2007.  

 
5. ROMANO, Jair Carlos. Governo do Estado do Rio Grande do Norte: Ensino Médio de 

qualidade. Física. Natal: Sistema de Ensino Holos, 2004. 
 
6. SILVA Wilton Pereira da, SILVA Cleide M. D. P. S. e, PRECKER Jürgen W., SILVA 

Diogo D. P. S. e, SOARES Ivomar Brito e SILVA Cleiton D. P. S. e. Esfera em Plano 
Inclinado: Conservação da Energia Mecânica e Força de Atrito (Sphere rolling down in 
a Rough Inclined Plane: Conservation of the Mechanical Energy and Frictional Force). 
Revista Brasileira de Ensino de F´ ısica, Vol. 25, no. 4, Dezembro, 2003 

 
7. SOARES Reginaldo Ribeiros, BORGES Paulo de Faria. O plano inclinado de Galileu e a 

história da ciência na sala de aula do ensino médio de física (The Galileo`s inclined 
plane and the history of science in a high school physics class). XI Encontro de Pesquisa 
em Ensino de Física – Curitiba – 2008. 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
 
 

EDUCAÇÃO E PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: UMA PESQUISA COM 
ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIS 

SOARES NO MUNICÍPIO DE NATAL NO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

Juline Alves Marinho de Carvalho 
Graduanda em Licenciatura Plena em Física     

E-mail: linevalho@gmail.com 
Lúcia Mara Figueiredo  

Graduanda em tecnologia em Gestão Ambiental 
E-mail: luciamaraf@hotmail.com 

Samir Cristino de Souza  
Professor do CEFET—RN, Coordenador do Grupo de Estudos da Transdisciplinaridade e 

da Complexidade do CEFET-RN  
E-mail: samir@cefetrn.br 

 
 
 
RESUMO 
A Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil define educação ambiental como 
sendo “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade” (Art. 1) e no artigo dois afirma que “a educação ambiental é um 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 
formal e não-formal” (Art. 2). Foi com o objetivo de verificar a presença desta política 
ambiental e o nível de percepção ambiental entre alunos do ensino fundamental e 
professores da Escola Estadual Professor Luís Soares, localizada no município do 
Natal/RN, além de propor novas diretrizes para a implantação da temática ambiental nos 
currículos escolares, que desenvolvemos está pesquisa. A metodologia utilizada foi o 
estudo de caso com aplicação de questionário e revisão bibliográfica. A partir da análise 
dos dados, percebeu-se que os alunos reduzem o meio ambiente a fauna e a flora, ao passo 
que, os funcionários expressaram uma visão mais ampla do conceito. No que concerne à 
preocupação da amostra acerca dos problemas ambientais, notou-se que, em sua maioria, 
os mesmos demonstraram-se cientes da existência de tais problemas, porém ficam omissos 
quanto à busca de soluções. Estes aspectos demonstram que se faz necessário à 
implantação de maneira mais efetiva da Política Nacional de Educação Ambiental nas 
escolas. Assim, a contribuição desta pesquisa é despertar a consciência dos educadores 
para a compreensão de que a educação ambiental não deve ser apenas mais uma disciplina 
isolada nos currículos, e sim uma parte integrante de todos os conteúdos abordados em sala 
de aula. 
 
PALAVRAS-CHAVE: percepção ambiental, educação ambiental, política ambiental. 
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EDUCAÇÃO E PERCEPÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: UMA PESQUISA COM 

ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIS 
SOARES NO MUNICÍPIO DE NATAL NO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 
INTRODUÇÃO 
A percepção é a ação de perceber, sentir e reagir por meio de estímulos advindos tanto dos 
cinco sentidos quanto de agentes externos como a educação, a cultura e as relações 
interpessoais. Assim sendo, a percepção de cada individuo vai depender das interações que 
o mesmo tem com o mundo que o cerca, bem como da forma como seus sentidos foram 
estimulados ao longo de sua existência.  
Segundo Ribeiro (2004), “o que o individuo percebe nem sempre é o que o ambiente é, 
mas o que seus sentidos apreendem a partir do seu filtro cultural”. Desta forma, a 
percepção ambiental das pessoas também é diretamente afetada por fatores relacionados 
com sua forma de vida. Isso faz com que, de uma maneira geral, boa parte da população 
passe a não apresentar consciência ecológica. Esta situação ocorre, principalmente, porque 
os fatores externos (educação, cultura e relações interpessoais) não direcionam ou 
incentivam os indivíduos a desenvolverem tal consciência. 
Nesta perspectiva, o estudo que se segue busca mensurar a percepção ambiental dos alunos 
da Escola Estadual Professor Luís Soares no município do Natal, a fim de analisar o quanto 
a educação e aspectos socioeconômicos podem estar relacionados com os níveis de 
consciência no que diz respeito ao meio ambiente. 
Além disso, constitui-se também como parte deste trabalho uma possível solução para o 
problema supramencionado, baseado principalmente em idéias e experiências que 
procuram mudar as defasadas estruturas curriculares e tornar a escola um espaço dinâmico 
e interdisciplinar. 
 
 

METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, utilizamos como instrumento de coleta dos dados um 
questionário, resultado da modificação do original aplicado por CORRÊA (2001). O 
referido questionário serviu como base para uma análise quali-quantitativa da amostra, 
constando de perguntas abertas e fechadas, aplicado com 11 funcionários (9 professores, o 
diretor e uma secretária) e 60 alunos do Ensino Fundamental, estes últimos, distribuídos da 
seguinte forma: 

• 7º ano – 21 alunos entrevistados; 

• 8º ano – 26 alunos entrevistados; 

• 9º ano – 13 alunos entrevistados; 
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Os questionários foram aplicados, com os alunos, em sala de aula sob a supervisão de uma 
das responsáveis pela pesquisa. Os funcionários, por sua vez, foram entrevistados em uma 
reunião que discutia o projeto pedagógico a ser implantado no próximo ano na referida 
escola. A pesquisa foi realizada em setembro de 2007. 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Percepção Ambiental  
A temática ambiental passou – principalmente a partir da década de 701 – a ganhar 
destaque nos mais diferentes setores. Esta importância dada ao meio ambiente ocorreu em 
razão da iminência do esgotamento dos recursos naturais indispensáveis a sobrevivência 
humana. Este novo cenário fez despertar a necessidade de uma nova postura do homem 
com relação ao meio ambiente, algo que até então parecia irrelevante.  A cerca disso, 
Baraúna (1999), dispõe: 

Mesmo reconhecendo que foi a partir deste último século que as atitudes 
relacionadas ao meio ambiente mudaram de caráter e tiveram suas 
conseqüências maiores difundidas por todo o planeta, o modo como o ser 
humano vem percebendo seu mundo e agindo com relação ao meio ambiente, 
sempre esteve de acordo com os valores e as expectativas de cada época. 

 
O despertar desta consciência, a partir da segunda metade do século passado, é a de que 
estamos todos juntos e que habitamos uma mesma morada no cosmos, que possui 
fortalezas e fragilidades e que é vulnerável as nossas agressões. Isso permitiu compreender 
que somos cidadãos plenos da comunidade biótica. Essa consciência exige de nós que 
estejamos mais atentos a nossa relação com a natureza, primeiramente, compreendendo 
que somos natureza e que natureza é tudo que está a nossa volta. Assim, devemos refinar a 
nossa percepção para as condições e pré-requisitos ecológicos que sustentam as mais 
diversas formas de vida. 
 
Para termos uma esperança verdadeira é necessário partir da extensão e profundidade dos 
nossos afetos que direcionam as possibilidades que nós temos de cuidar ou agredir o meio 
ambiente. Assim, investir na nossa capacidade afetiva para nos afeiçoarmos a todos os 
seres existentes, ao nosso lugar, à nossa descendência e contribuir para que a nossa herança 
evolutiva seja resguardada é o imperativo que se apresenta a nós nesse início de século. 
 
Nesse sentido, a educação ambiental está conseguindo conquistar espaço nas mais diversas 
instituições governamentais e não-governamentais. Mas, é preciso discutir agora, que tipo 
de educação ambiental contribuirá efetivamente para uma transformação da percepção 
ambiental, significativa para o nosso tempo. Tendo em vista que no Brasil, os problemas 
sociais dificultam que a maioria da população possa atribuir importância as temáticas 
ambientais. Contudo, esta realidade pode ser modificada por meio do que Fritjof Capra 
denomina de “Alfabetização Ecológica”, além da promoção e desenvolvimento de políticas 
públicas eficazes, buscando alcançar este fim.   
 
                                                 
1 Neste período verificou-se encontros internacionais importantes como a Conferência de Estocolmo (1972) e 
a Rio 92 que buscavam traçar novos rumos para as políticas ambientais no mundo. 
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A importância da Educação Ambiental no Ensino Regular  
A educação ambiental na perspectiva da alfabetização ecológica ajuda o individuo a se 
reconhecer como parte integrante do meio ambiente. Com isso, este instrumento leva a 
uma percepção ampla do ambiente, pois este deixa de ser um sistema isolado e passa a ser 
notado como a moradia da humanidade, necessitando assim ser cuidada e preservada. Por 
apresentar tamanha importância, tem-se que: 

 
A Educação Ambiental deve chegar a todas as pessoas, onde elas estiverem – 
dentro e fora das escolas, nas associações comunitárias, religiosas, culturais, 
esportivas, profissionais, etc. – ela deve ir aonde estão as pessoas. (DIAS, 2003 p. 
110). 

 
Assim sendo, a escola passa a exercer papel preponderante na implantação das técnicas 
preconizadas pela educação ambiental. Neste sentido, “a escola, na medida em que 
possibilita a realização de um trabalho de intervenção sistemático, planejado e controlado, 
constitui um espaço privilegiado para o desenvolvimento da Educação Ambiental” 
Pelicioni (1998). 
 
No entanto, faz-se mister que o educador tenha uma formação adequada para inserir esta 
educação ambiental dentro do contexto de sua disciplina. Isso porque não adianta 
simplesmente inserir mais uma matéria na grade curricular dos alunos, a temática 
ambiental deve ser trabalhada de forma transdisciplinar atravessando os conhecimentos de 
cada disciplina de forma global, visando à integração literal entre o aluno o conhecimento 
disciplinar e o meio que o circunda. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Perfil da Amostra 
O campo da pesquisa será abordado separadamente para que se possa proceder uma 
caracterização mais efetiva dos dois grupos entrevistados. Assim, temos: 
ALUNOS  
Dos alunos entrevistados, 27 eram do sexo masculino e 33 do sexo feminino. A faixa etária 
da amostra achava-se entre 11 e 17 anos, destacando-se, em cada série, as seguintes idades: 

• 7º ano – 13 anos (aproximadamente 33% da turma); 

• 8º ano – 15 anos (aproximadamente 62% da turma); Esta turma é composta, 
principalmente, por alunos que se encontram fora da faixa etária ideal para a série. 

• 9º ano – 14 anos (50% da turma); 

No que se refere ao poder aquisitivo e a estrutura da família dos pesquisados, notou-se que 
85% apresentava renda de até 3 (três) salários-mínimos e 95% moram com os pais ou 
parentes. 
FUNCIONÁRIOS 
Foram entrevistados 11 funcionários, sendo 3 do sexo masculino e 8 do sexo feminino. 
Toda a amostra encontrava-se dentro de uma faixa de idade compreendida entre 34 a 55 
anos. Assim como os alunos, a renda mensal da maioria dos funcionários é de até 3 
salários-mínimos (cerca de 64% da amostra), mostrando os baixos salários atribuídos aos 
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profissionais da educação pública brasileira. Por fim, tem-se que quase metade dos 
entrevistados (46%) mora com os pais ou parentes e, a outra grande maioria, (em torno de 
36%), reside com esposo (a) e filhos.   
 
 
PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA AMOSTRA 
A maior parte dos alunos (em torno de 90%) vêem o meio ambiente como sendo sinônimo 
de fauna e flora. Tal afirmação pode ser constatada em algumas das respostas apresentadas 
no questionamento sobre o que é meio ambiente. 
“É simplesmente a natureza, o verde que nos cerca”; 
“É um espaço natural”. 
“Natureza: água, flores, árvores e animais”. 
 
Os funcionários demonstraram uma visão mais ampla do conceito do meio ambiente, 
mostrando que o mesmo compreende tudo aquilo que nos cerca, que nos rodeia.  
Quando indagados sobre o que faz parte do meio ambiente, os entrevistados se 
comportaram segundo mostra a tabela 1. Percebe-se que, quando se trata de elementos da 
natureza a maioria associa o item como um componente ambiental. Quando, por sua vez, 
faz-se referência a construções e prédios, principalmente os alunos, não concebem a idéia 
que tais fatores possam está inserido como parte do meio ambiente.   

No que concerne a presença de problemas ambientais no município do Natal, a amostra, de 
uma maneira geral (pouco mais de 87,0% do total de entrevistados), mostraram-se 
conscientes quanto a existências de tais problemas e apresentam-se incomodados com a 
existência dos mesmos. 

 
TABELA 1 - Elementos que Compõem o Meio Ambiente 

 
ITENS 

QUANTIDADE  
ITENS 

QUANTIDADE 

Alunos Funcionários Alunos Funcionários 

Rios e lagos 53 11 Ser Humano 34 9 
Animais 46 10 Construções, prédios 

e fábricas 
2 8 

Vegetações/terra 
/montanhas 

48 11 Ar e céu 38 7 

Sítios/chácaras /fazendas 15 10 Chuvas e ventos 32 7 
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Seguindo com as perguntas constates no questionário, tentou-se averiguar o que os 
adolescentes consideram como problema ambiental. A importância dada a cada problema e 
a quantidade de votos atribuídos a cada um foram, respectivamente: esgoto e lixo a céu 
aberto (50); poluição da água e do solo (49); fumaça de carro, ônibus e caminhão (36); 
falta de água (34); falta de áreas verdes (33); enchentes (21) e terremotos (19). Os itens 
faixas/cartazes nas ruas e buzinas tiveram uma quantidade pouco significativa de votos (10 
e 3, respectivamente). Tal ocorrência pode ser explicada pelo fato dos alunos não 
reconhecerem a poluição visual e sonora como problemas ambientais. Os funcionários, 
neste quesito, posicionaram-se de forma muito similar aos alunos, escolhendo a questão do 
lixo e esgoto a céu aberto como o problema mais relevante (100% do total). 
 
A décima questão tratava dos meios pelos quais eles costumam obter informações a 
respeito de meio ambiente. A televisão e os professores foram considerados as fontes mais 
disponíveis para os alunos. Os profissionais da educação também elegeram a televisão 
como a maior fonte de informações, mas mostraram que usam também a internet com esta 
finalidade.  Os votos destinados a cada categoria podem ser vistos no gráfico 1. 
 
Quanto aos agentes responsáveis pelo surgimento de problemas ambientais, a amostra 
referiu-se principalmente a “nós mesmos” e a comunidade/governo – ver gráfico 2. O item 
“nós mesmos”, pretendia incluir o aluno também como responsável pelo problema. Na 
opção “comunidade”, ao contrário, o entrevistado ficava excluído da responsabilidade, 
como se não tivesse qualquer relação com os impactos ambientais negativos.  

Quanto aos agentes responsáveis pela solução desses problemas (gráfico 3), mais uma vez 
destacaram-se a comunidade e governo (30,5% dos alunos e 30% dos funcionários), e “nós 
mesmos” (29,66% dos alunos e 30% dos funcionários). 

Gráfico 1 - Fontes de Informação a Respeito do Meio Ambiente 
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Gráfico 2 - Os Responsáveis pelo Surgimento dos Problemas Ambientais 

 

Gráfico 3 - Os Responsáveis pela Resolução dos Problemas 

 
 
No último quesito, eles foram questionados quanto às formas de contribuição para a 
melhoria e conservação do ambiente. a maioria dos alunos (94,57%) fez alusão à 
disposição adequada do lixo. tal referencia pode ser facilmente percebida nas respostas que 
se seguem: 
“Não jogar lixo no chão, (...)”; 
“Não jogar lixo na rua, nas lagoas, nos rios e nas praias”; 
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Os professores, entretanto, utilizaram como base para suas respostas a este 
questionamento, os seguintes verbos: “conscientizar”, “preservar” e “conservar”. 
Mostrando que, teoricamente, os professores entendem a importância de um meio 
ambiente saudável, mas – em razão provavelmente das condições a eles oferecidas – 
acabam incapacitados de difundir tal entendimento junto aos docentes. 
 
 
A INSERÇÃO DA TEMÁTICA AMBIENTAL NOS CURRÍCULOS DE FORMA 
TRASDISCIPLINAR COMO CAMINHO PARA A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA 
O conhecimento, da maneira que é abordado nas escolas, apresenta-se fragmentado e, em 
conseqüência, exageradamente especializado. Fragmentado, pois – independentemente do 
nível escolar em que um indivíduo se encontre – existe uma tendência de compartimentar o 
saber de forma a romper os importantes laços que une cada uma das informações que 
assimilamos. Por estar tão delimitada, cada disciplina, cada área de atuação passa a não 
permitir uma visão mais ampla do saber, levando a uma verticalização que compromete a 
real capacidade de perceber as relações vitais que nos cercam.  
As instituições de ensino apresentam-se como grandes incentivadoras deste modelo linear 
de conceber os sistemas vivos2. O mais preocupante neste contexto é que tais instituições 
não parecem estar dispostas a mudar sua didática de ensino e, maciçamente, passar a adotar 
o pensamento sistêmico e transdisciplinar para integrar o saber transmitido para seus 
alunos. Segundo Capra (2006, p.49), “(...) todo pensamento sistêmico é um pensamento 
ambiental”, então a adoção desta nova forma de visualizar o ambiente circundante – ou 
seja, conceber o meio onde vivemos como um conjunto de sistemas que se mostram 
intrinsecamente relacionados e dependentes entre si – pode trazer grandes benefícios para a 
sociedade. 
 
Já a transdisciplinaridade engloba e transcende as disciplinas, sem anulá-las, mantendo a 
complexidade da realidade. Sobre este aspecto, Evans (2006, p. 294) comenta: “Eu 
acredito que as escolas são uma das mais conservadoras instituições democráticas da nossa 
sociedade e, portanto, as que têm processos de mudança mais demorados”. Apesar de 
demorado, tal processo deve ser incentivado para que no futuro próximo possam ser 
visualizados resultados concretos. As mudanças podem começar a nível local, com ações 
aparentemente inexpressivas, mas que, no entanto, alteram os sistemas, que se organizam 
em teias e, aos poucos, passam a se difundir por todo o resto, ocasionando um efeito mais 
consistente e transformador. 
 
A transdisciplinaridade tem características que a diferencia do pensamento linear 
justamente porque não é possível vivenciar a transdisciplinaridade mantendo uma 
percepção do tempo de forma tradicional, como no modelo matemático newtoniano em 
que as coisas fluem sem relação com qualquer coisa externa. Embora os físicos trabalhem 
com os aspectos mensuráveis e objetivos da realidade, não há nada de objetivo no tempo. 
Tudo que temos dele são idéias, certos eventos que se repetem a intervalos semelhantes, as 
mudanças que observamos, e alguma intuição. 
 

                                                 
2 Segundo Fritjof Capra todo organismo vivo é um sistema vivo cujas partes se constituem também como 
sistemas vivos. Enfim, as comunidades de organismos (ecossistemas e comunidades humanas) são todos 
sistemas vivos. 
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Assim, a percepção transdisciplinar da realidade, necessária para que um educador possa 
agir transdisciplinarmente, implica na consideração de que as ciências não podem 
responder as perguntas mais fundamentais relacionadas à existência, e que é conveniente 
que cada um construa sua própria interpretação temporária, abrindo-se às novidades que 
podem surgir com o avanço do conhecimento. Por isso, o desenvolvimento de uma atitude 
transdisciplinar implica a construção simultânea de uma percepção atemporal, pois é 
necessário ultrapassar a temporalidade para vislumbrar a integralidade do ser.  
 
Hoje as escolas em geral baseiam-se na competição sem solidariedade. O que leva ao 
individualismo e ao imediatismo, ancorado na idéia do tempo presente e na velocidade de 
conquista de espaço e poder. O sistema de notas de uma escola como prêmio representa 
bem a concepção de uma educação baseada na lógica da competitividade e não da 
solidariedade simbiótica dos seres humanos com os outros seres da natureza. Assim, pensar 
uma educação sensível e solidária necessita da criatividade dos professores religando 
saberes de forma transdisciplinar mediando conhecimentos teóricos e práticos. Um 
exemplo prático de alfabetização ecológica na escola e que surte efeitos grandiosos é 
incentivar a plantação de hortas. O contato das crianças e adolescentes com a terra, 
desperta a curiosidade, promove a integração com a natureza, desenvolve o espírito de 
cooperação solidária e produz alimentos saudáveis para o uso na merenda escolar. Além de 
oferecer uma alimentação mais saudável, tal iniciativa faz com que os alunos se sintam 
ligados àquela porção do seu ambiente. Outras medidas muito difundidas, mas, 
infelizmente pouco adotadas nas escolas – principalmente nas públicas – são os programas 
de coleta seletiva, conscientização da necessidade do uso racional da água e a utilização 
das artes (teatro, pintura, cinema e a literatura) como instrumentos para a construção de um 
“pensar e perceber ecológico” transdisciplinar. 
 
Mas isso só poderá ser concretizado quando àqueles responsáveis por conduzir esta cadeia 
de mudanças – os professores – passarem a incorporar de forma transdisciplinar a 
educação ambiental como parte de seu conteúdo disciplinar; quando a comunidade estiver 
plenamente integrada a escola, visualizando a necessidade de contribuir para a formação de 
um planeta mais humano para seus moradores. A partir disso, percebe-se que a mudança 
precisa ultrapassar o campo educacional e se estender por outros sistemas, levando a uma 
transformação em cadeia.  
 
Portanto, é fundamental a adoção de uma visão transdisciplinar do ambiente, que leve o 
aluno a derrubar os muros que separam a natureza do restante de seu ambiente; que 
possibilite uma vivência prática do conhecimento, fazendo com que crianças e jovens 
passem a admirar e criar laços com a bioregião onde vive e, conseqüentemente, 
preocupem-se mais com a preservação deste espaço; que leve aos estudantes a consciência 
de que os mesmos são cidadãos planetários e que, por este motivo, são responsáveis pela 
manutenção de um ambiente saudável para todos. 
 
 

CONCLUSÕES 
Diante do exposto, pode-se perceber que os alunos ainda apresentam uma percepção 
ambiental deficitária. Isso se deve, principalmente, a falta de temáticas ambientais no 
currículo escolar que levem as disciplinas a abordarem seus conteúdos de forma integrada, 
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contextualizada e transdisciplinar, desenvolvendo uma concepção mais ampla – e sem 
dúvida, mais próxima do real – do meio ambiente dos estudantes. 
 
 
Assim, faz-se necessário uma revisão nas políticas educacionais inserindo a temática 
ambiental nas escolas de forma transdisciplinar como parte do conteúdo. Tal feito se dará 
de forma efetiva com o treinamento dos professores, o incentivo a aulas de campo que 
busquem estreitar os laços entre os alunos e o meio que os cerca e, principalmente, um 
trabalho conjunto de conscientização de pais e comunidade para que a idéia possa 
estender-se além dos muros escolares e adentrar a casa de todos os pequenos brasileiros 
que andam tão carentes de percepção a cerca da importância do meio ambiente.  
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RESUMO 
As atividades humanas, sob pretexto de uma demanda crescente para atender suas necessidades 
básicas, têm imprimido processos intensivos de exploração dos recursos ambientais de maneira a 
ameaçar tanto a disponibilidade quanto a capacidade de regeneração dos sistemas ambientais. 
Com o escopo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, foi instituído um 
instrumento para controle da implantação e operação das atividades modificadoras do meio 
ambiente, o Licenciamento Ambiental, incluindo as atividades petrolíferas on-shore, pois, apesar 
de ter conflitos entre sua exploração e o meio ambiente, a alta viabilidade econômica faz com 
que o petróleo continue sendo um bem no mercado mundial. A condução do Licenciamento 
Ambiental é baseada na análise dos Estudos de Impactos Ambientais, que devem abranger os 
aspectos: físico, biótico e antrópico, e devem ser realizados por equipe multidisciplinar 
habilitada de modo a integrar os conhecimentos e produzir um trabalho que tenha a abrangência 
de todo o ecossistema estudado. O objetivo desse artigo é discutir a importância do profissional 
biólogo no processo de licenciamento ambiental de atividades petrolíferas on-shore. Os estudos 
biológicos são aplicados no diagnóstico e prognóstico do meio biótico da área, na avaliação de 
impactos sobre o meio biótico, na proposição de medidas e planos ambientais, na recuperação de 
áreas degradadas, no monitoramento ambiental, em auditorias ambientais e na investigação de 
passivo ambiental. Assim, o profissional biólogo torna-se essencial para atuar na área no 
licenciamento de poços de petróleo on-shore, pois fundamenta critérios específicos no meio 
ambiente, no que tange a tomada de decisões para minimizar e/ou cessar impactos ambientais 
que venham a alterar os sistemas biológicos, físicos e sociais que cercam essas atividades. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Biólogo, Licenciamento Ambiental, atividades petrolíferas on-shore. 
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL BIÓLOGO NO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL ON-SHORE 

 
 
INTRODUÇÃO 
O meio ambiente, além da sua evolução natural, está sujeito a constantes alterações provocadas 
pelo homem, denominado atividades antrópicas. Ao longo da história da humanidade, é 
observado que a interação do homem com seu ambiente natural, mais especificamente com 
processos de apropriação dos recursos naturais, têm sido conturbadamente conduzidos por sua 
conduta predatória, principalmente quanto ao uso e ocupação do espaço físico com atividades 
rurais, urbanas ou exploratórias (SÁNCHEZ, 2006). Assim, as atividades humanas, sob pretexto 
de uma demanda crescente para atender suas necessidades básicas, têm imprimido processos 
intensivos de exploração dos recursos ambientais de maneira a ameaçar tanto a disponibilidade 
de alguns desses recursos, como também, a capacidade de regeneração de inúmeros sistemas 
ambientais categóricos para a sustentação do seu próprio hábitat na Terra. 
 
A questão ambiental é atualmente uma das grandes preocupações mundiais e está presente 
praticamente em todas as áreas, o que levou vários segmentos da sociedade a intensificar 
esforços voltados à conservação do meio ambiente. No Brasil, a Constituição Federal trata no 
Art. 225 do direito de todos, sem distinção, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Com 
o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, dentre outros, foi instituído 
pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, considerado a lei marco (Lei nº 6.938 de 1981, 
no seu art. 9º, no inciso IV, e posteriormente, aperfeiçoado pelas resoluções CONAMA nº 
001/1986 e nº 237/1997), um instrumento para controle da implantação e de operação das 
atividades modificadoras do meio ambiente, o Licenciamento Ambiental. 
 
O licenciamento tem como finalidade promover o controle prévio à “construção, instalação, 
ampliação, e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais considerados de efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental” (Art. 10, Lei 6.938/81). A condução do 
Licenciamento Ambiental é baseada na análise dos Estudos de Impactos Ambientais, 
instrumentos orientadores do processo de avaliação dos impactos ecológicos, econômicos e 
sociais que podem advir da implantação de atividades antrópicas, bem como do monitoramento e 
controle desses impactos pelo poder público e pela sociedade. As avaliações dos impactos devem 
abranger os seguintes aspectos: físico, biótico e antrópico, durante as diferentes fases do projeto. 
Assim, os Estudos de Impacto Ambiental devem ser realizados por equipe multidisciplinar 
habilitada (Art. 7º da Resolução CONAMA 001/86), abrangendo diversas ciências, como 
biologia, geologia, geografia, antropologia, engenharia, economia, etc., no intuito de enriquecer e 
complementar o estudo um do outro, de modo a integrar os conhecimentos e produzir um 
trabalho que tenha a abrangência de todo o ecossistema estudado. 
 
Como uma atividade com elevados potenciais impactos ambientais, as atividades petrolíferas em 
terra, conhecidas também como atividades on-shore, também são alvos do Licenciamento 
Ambiental por força de lei, fazendo-se necessários para viabilizar o efetivo controle ambiental da 
atividade, de modo que possa ser realizadas em harmonia com o meio ambiente. Os problemas 
ambientais gerados nessa atividade podem ser solucionados pela integração no planejamento do 
uso racional dos recursos óleo e gás, aliado a conservação ambiental, conforme preconiza os 
procedimentos do licenciamento (BEZERRA, 2006). 
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Nesse momento, entram em cena profissionais habilitados a atuar com dinamismo e 
competitividade no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos na área de 
petróleo e gás on-shore, qualificados para atuar com competência e responsabilidade sócio-
ambiental na elaboração de estudos ambientais. 
 
Através do presente artigo, pretende-se discutir a importância do profissional biólogo no 
processo de licenciamento ambiental de atividades petrolíferas on-shore, tecendo breves 
comentários sobre sua atuação para diagnosticar o meio biótico da área, e apresentar propostas 
de programas, planos e monitoramentos a fim de minimizar os possíveis impactos ambientais 
que a atividade gera. 
 
 
BIOLOGIA: CIÊNCIA DA VIDA 
 

A Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o ambiente em que 
vivem, além dos procedimentos regulatórios da vida (BORGES, 2002). Sendo assim, os 
profissionais que se formam nessa área tem papel imprescindível nas demandas do 
conhecimento da natureza. 
 
As Ciências Biológicas permite a concepção de que a vida se organizou sob a ação de processos 
evolutivos, tendo resultado em uma diversidade de formas sobre as quais continuam atuando as 
pressões seletivas (CFB, 2008). Esses organismos constituem sistemas que estabelecem 
complexas relações de interdependência inter-específica e com as condições físicas do meio. 
Dando-se particular atenção as relações estabelecidas pelos seres humanos, os conhecimentos 
biológicos não se dissociam dos sociais, políticos, econômicos e culturais. 
 
Há toda uma teia de conhecimentos que se torna imprescindível à continuidade da vida humana, 
organismo que fazem parte de uma sociedade atual altamente subordinada às relações com os 
recursos naturais. A aplicabilidade prática desses conhecimentos para a atuação de empresas que 
exploram esses recursos naturais é de importância inquestionável para evitar não só a degradação 
do meio ambiente, como também no colapso que causaria essa degradação no meio social e 
econômico, na qual a sociedade humana é regida. 
 
É neste quadro que, a presença e contribuição dos biólogos pode assumir um papel fundamental 
nos processos de gestão dos recursos ambientais, tanto nos aspectos técnico-científicos quanto na 
formulação de políticas, tornando-se agente modificador na busca de melhoraria da qualidade de 
vida. É da responsabilidade do biólogo uma leitura clara e precisa da situação do ecossistema 
onde um determinado empreendimento irá ser implantado, bem como um prognóstico resposta 
desse ambiente, resultando em claros indicativos de quais planos e programas ambientais 
deverão ser obedecidos, contribuindo para a convivência harmoniosa da tríade empresa-
sociedade-meio ambiente.  
 
A regulamentação da Profissão de Biólogo foi efetivada com a sanção da Lei nº. 6.684, em 3 de 
setembro de 1979, onde em seu Art. 2º, inciso I, concede ao profissional o poder de “formular e 
elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia 
ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do 
meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos”. 
 

566 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

.  
Vale deixar registrado que, como qualquer uma outra profissão, os Biólogos, no exercício de 
suas atividades profissionais, devem pautar-se por princípios da ética democrática baseando-se 
na responsabilidade social e ambiental, na dignidade humana, no direito à vida, justiça, respeito 
mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade (Resolução n. 2/2002, CFB). 
 
 
A BIOLOGIA COMO APOIO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

O licenciamento ambiental, como um instrumento de gestão pública ambiental, visa o controle 
das obras e ou atividades que possam implicar em intervenções ao meio ambiente, deliberando 
direitos e obrigações para o exercício das atividades licenciadas (SALVADOR et al, 2006). 
 
Dentro desse contexto, a biologia tem importância direta relacionada à capacidade de apoio à 
gestão ambiental e ao planejamento territorial, quando apresenta uma ferramenta de adesão ao 
processo administrativo de licenciamento ambiental. Utiliza-se de técnicas de observação, 
diagnóstico e monitoramento, e suas aplicações para o levantamento, análise e integração de 
dados de variáveis ambientais, que subsidiem o desenvolvimento de metodologias para 
aperfeiçoar a execução de programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos 
ambientais causados por atividades potencialmente poluidoras. 
 
No licenciamento, os estudos biológicos são aplicados no diagnóstico e prognóstico do meio 
biótico da área, na avaliação de impactos sobre o meio biótico, na proposição de medidas e 
planos ambientais, na recuperação de áreas degradadas, no monitoramento ambiental, em 
auditorias ambientais e na investigação de passivo ambiental. 
 
Dentro dos Estudos Ambientais desempenhados durante o processo de licenciamento ambiental, 
o profissional biólogo gera conhecimentos sobre a base biológica onde ocorrem os impactos da 
implantação e da operação de diferentes empreendimentos. Visualiza a organização e o 
comportamento biológico de um ecossistema de uma dada região alvo de possíveis impactos 
gerados por um empreendimento, resultando em uma conjugação de todas as outras 
características ambientais da região, tais como solos, clima, hidrografia, interação fauna/flora, 
entre outros. Pode também ajudar a dimensionar os efeitos do aumento populacional sobre o 
meio ambiente. 
 
De acordo com o Art. 6º do CONAMA 001/86, “o estudo de impacto ambiental desenvolverá 
atividades técnicas de diagnóstico ambiental (...) do meio biológico e os ecossistemas naturais - a 
fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e 
econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente”. Baseados por 
essa Portaria, os Termos de Referência estabelecidos pelos órgãos ambientais licenciadores de 
diversos tipos de empreendimentos, contemplam aplicações dos conhecimentos biológicos para o 
diagnóstico biótico (composição, densidades, diversidade, etc. e suas relações) instruídos pela 
utilização de diversas metodologias, como por exemplo, inventários faunísticos e florísticos, 
cálculo de índice de diversidade e equitatividade, e outros. A integração de diferentes tipos e 
formatos de dados auxilia na tomada de decisão e na seleção de áreas para diversos fins, visando 
identificar áreas que darão uma mesma resposta ambiental à ação antrópica.  
 
Após a identificação dos índices ecológicos dos ecossistemas das áreas de influência do 
empreendimento a ser licenciado, poderá ser feito a identificação, previsão e a interpretação da 
importância dos prováveis impactos ambientais do projeto sobre a biota; definição das medidas 
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mitigadoras dos impactos negativos, elaboração do programa de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos, bem como justificar a melhor alternativa tecnológica de instalação 
do empreendimento. 
 
 
O PROFISSIONAL BIÓLOGO E A ATIVIDADE PETROLÍFERA ON-SHORE 
 
O petróleo é um produto de grande importância mundial, pois a sociedade atual é extremamente 
dependente da utilização de petróleo para o seu desenvolvimento e, apesar de conflitos entre 
exploração x meio ambiente, sua alta viabilidade econômica faz com que ele continue sendo um 
bem no mercado mundial.  
 
Embasada na utilização de um recurso não renovável, a atividade econômica petrolífera causa 
diferentes impactos no meio ambiente, e, como tantas outras atividades, necessita de controle e 
fiscalização, levando-se em consideração a preservação do meio ambiente para assegurar, desse 
modo, o atendimento das necessidades da geração atual sem comprometer o atendimento das 
necessidades das gerações futuras, como preconizados pelo conceito do princípio do 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
O impacto ambiental na atividade petrolíferas em terra (on-shore) é inseparável a todas as fases 
do processo produtivo. Os estudos de prospecção - que engloba os estudos de descoberta de uma 
jazida como estudos geológicos, gravimetria, magnetometria, estudos sísmicos, entre outros - a 
perfuração de um poço, a instalação de toda uma estrutura para extração do petróleo e a 
desativação do empreendimento têm conseqüências imediatas para o ecossistema em que está 
sendo estabelecido. O terreno é revolvido, a fauna e flora são afetadas, ecossistemas são 
fragmentados e há toda uma readaptação da área para a introdução do empreendimento. 
 
Para o controle dessa atividade fortemente impactante, a Resolução CONAMA nº. 23/94 dá um 
amparo legal através da adoção de procedimentos específicos para o licenciamento das 
atividades ora denominadas EXPROPER (Exploração, Perfuração e Produção de Petróleo e Gás 
Natural), e estabelece no seu Art. 6º, a adoção de estudos ambientais como instrumentos legais, 
incluindo relatórios de riscos assumidos pela atividade e avaliação dos impactos ambientais, 
além das devidas medidas mitigadoras e controle ambiental. 
 
Visto, anteriormente, que a atuação do biólogo para licenciamento de atividades impactantes é de 
suma importância, esse profissional é essencial para atuar na área no licenciamento de poços de 
petróleo on-shore, não podendo ser substituído por qualquer outra profissão, devido suas 
peculiaridades. 
 
Um aspecto relevante na participação do biólogo na atividade petrolífera está no cuidado com o 
meio ambiente. Dentro do processo de licenciamento ambiental on-shore como um instrumento 
para controle da implantação e de operação das atividades relacionadas à exploração e lavra de 
jazidas de combustíveis líquidos e gás natural em terra, o biólogo fundamenta critérios 
específicos no meio ambiente, no que tange a tomada de decisões para minimizar e/ou cessar 
impactos ambientais que venham a alterar os sistemas biológicos, físicos e sociais que cercam 
essas atividades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em um conceito mais próximo da ciência biológica, a gestão ambiental na área petrolífera on-
shore pode ser definida como o campo de atuação que busca equilibrar a demanda de recursos 
naturais com a capacidade de suporte do ambiente terrestre. A tarefa básica do biólogo nessa 
área é diagnosticar os ecossistemas envolvidos e gerenciar impactos no meio biológico, através 
de instrumentos de prevenção, correção ou monitoramento. Assim, o biólogo poderá utilizar seus 
conhecimentos para compreender e transformar o contexto sócio-político e as relações nas quais 
está inserida a prática profissional no campo do licenciamento on-shore. 
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RESUMO 
O MEC desenvolveu textos direcionados ao Ensino Fundamental e Médio, os quais 
apresentam sugestões e questões relacionadas a práticas docentes conscientes. Esses textos 
são denominados de Orientações Curriculares, as quais reafirmam e discutem as propostas 
dos PCNs. Este artigo tem como objetivo principal desenvolver uma pesquisa acerca do 
domínio das Orientações Curriculares para o Ensino Médio em Língua Estrangeira com 
professores da EJA em Mossoró-RN. Propõe-se observar o que tem sido desenvolvido em 
sala com o intuito de transmitir as sugestões das Orientações junto aos docentes da EJA. 
Que orientações esses professores estão recebendo quanto à prática de sala de aula? Há 
formação continuada? O conteúdo das Orientações Curriculares tem chegado a eles? As 
Orientações propõem a efetivação do ensino de inglês de modo que o aprendiz seja capaz 
de desenvolver as habilidades de leitura, práticas escrita e comunicativa oral 
contextualizadas, baseadas no conceito de cidadania, inclusão/ exclusão, entre outros. 
Além de todas essas indagações, há ainda que se preocupar com a realidade da EJA, a qual 
se sugere enquanto modalidade especial uma vez que sua realidade refere-se a pessoas que 
estão fora do padrão escolar e que, em sua maioria trabalham e, por isso, demandam uma 
atenção peculiar. Pretende-se, através dessa pesquisa e por via de questionários e 
observações de aulas, verificar se o resultado proposto nas Orientações tem sido alcançado 
e, se não, desenvolver estudos, discussões e sugestões com os professores envolvidos no 
projeto para que eles possam ter acesso a esse conhecimento e, assim, trabalhar a sua 
prática de maneira mais consciente e mais direcionada a esse público-alvo peculiar. 

  
PALAVRAS-CHAVE: EJA, Orientações Curriculares, PCN’s. 
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INVESTIGAÇÃO QUANTO À PRÁTICA DE SALA DE AULA DE 
PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NA MODALIDADE EJA EM 

MOSSORÓ - RN 
 
 
INTRODUÇÃO 
Este trabalho propõe discutir a realidade da disciplina de língua inglesa no Ensino Médio 
tendo como base a propagação das Orientações Curriculares com professores da 
modalidade de ensino EJA em Mossoró-RN. 
 
Seu objetivo principal é o de acompanhar, de forma continuada, o processo de ensino-
aprendizagem nas salas de aula da modalidade EJA e observar se as Orientações 
Curriculares para o ensino de Língua Inglesa estão sendo tomadas como base a fim de 
ampliar as possibilidades de melhoria do processo de forma a conscientizar o professor 
quanto a sua função enquanto sujeito formador de cidadãos críticos e conscientes de seu 
papel e espaço na sociedade.  
 
Se faz necessário ressaltar que, para este artigo designadamente, pouco ainda pode se ter 
como conclusão, uma vez que se trata de um projeto de pesquisa que se encontra em 
andamento e em fase inicial. 
 
Especificamente para esta pesquisa, um importante fator deve ser considerado: o público 
alvo desses educadores é, em sua maioria, jovens e adultos trabalhadores. Esse público 
demanda aperfeiçoamento peculiar, direcionado a esta clientela particular. Porém, nem 
sempre docentes estão preparados para esta realidade, pois esses sujeitos educadores “vão 
se constituindo na prática, por meio dos saberes que produzem e exercitam, na relação com 
os seus alunos e a partir dos desafios a que são levados a responder.” (OLIVEIRA, 2007).  
 
Para a realização dessa pesquisa, um questionário foi aplicado aos professores envolvidos. 
O passo seguinte é o de observar as aulas ministradas por educadores de EJA, e construir, 
juntamente com os docentes, relatos de experiências e sugestões de melhorias do ensino 
compartilhadas entre os membros participantes. Em seguida, pretende-se analisar os dados 
obtidos através das observações e repassar os domínios das Orientações para os 
participantes da pesquisa. Com tal proposta de trabalho, espera-se que professores da 
modalidade EJA em Mossoró estejam cientes de que o seu desempenho enquanto educador 
dessa modalidade é diferenciado de outros públicos que ele, em sua experiência, já tenha se 
deparado, uma vez que remete a um trabalho direcionado a um público de jovens e adultos 
trabalhadores e que, em muitos casos, não tiveram a oportunidade de estudar na idade 
regular por fatores diversos, mas. As Orientações Curriculares cumprem o seu papel ao 
apresentar suas sugestões e adequações a diferentes realidades, e com a EJA esta realidade 
deve ser bem considerada.  
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AS ORIENTAÇÕES CURRICULRES E A EJA 
[...] Os professores de inglês podem cooperar em sua própria 
marginalização imaginando-se como meros “professores de língua” 
sem conexão alguma com questões sociais e políticas. Ou então 
podem aceitar o paradoxo do letramento como forma de 
comunicação interétnica  que muitas vezes envolve conflitos de 
valores e identidades, e aceitar seu papel como pessoas que 
socializam os aprendizes numa visão de mundo que, dado seu poder 
[...] deve ser analisada criticamente. 

Gee, 1986, p. 722 
 
Pode-se afirmar que o ensino de Língua Estrangeira no Brasil se encontra contrastante: por 
um lado, têm-se os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e suas Orientações 
Curriculares para Línguas Estrangeiras (OCLE), os quais apontam para uma visão da 
Língua Estrangeira ministrada de forma ideal, com perspectivas ao ensino crítico baseado 
em noções como cidadania, inclusão/ exclusão social, com vias para o ensino que abranja o 
domínio da prática comunicativa bem como escrita e leitura contextualizadas.  
 
De outro lado, porém, a prática real de sala de aula parece apresentar um ensino de baixa 
produtividade, em que, na maioria das vezes, não há estrutura (no sentido completo da 
palavra), nem professores capacitados e conscientes de seu importante papel enquanto 
formadores de cidadãos críticos e preparados para a realidade atual, principalmente no 
tocante ao ensino da Língua Inglesa – objeto de estudo deste trabalho – uma vez que o 
domínio desta acarreta diferença relevante quando se trata de mercado de trabalho. Quando 
se trata de ensino de EJA, a situação fica ainda mais alarmante, uma vez que  

 
as altas taxas de evasão (menos de 30% concluem os cursos) têm 
origem no uso de material didático inadequado para a faixa etária, 
nos conteúdos sem significado, nas metodologias infantilizadas 
aplicadas por professores despreparados e em horários de aula que 
não respeitam a rotina de quem estuda e trabalha. (NOVA 
ESCOLA, 2007) 

 
Devido a esta realidade, surgiu o interesse em realizar uma pesquisa acerca do que está 
sendo discutido quanto à prática de sala de aula dentre os docentes de Língua Inglesa na 
modalidade EJA no Ensino Médio de Mossoró. Propõe-se desenvolver este estudo 
embasado no conteúdo elaborado pelas Orientações Curriculares de Língua Inglesa.  
 
O que falta, de fato, é uma proposta que trabalhe a realidade da sala de aula de Língua 
Estrangeira (doravante LE) no Brasil, uma vez que se sabe que esta condiz com uma 
situação precária, em que vários problemas podem ser citados. A falta de conhecimento 
dos professores, e, não me refiro apenas a conhecimento lingüístico, mas conhecimento no 
sentido de saber o que ele (o professor) está fazendo e por que está fazendo de tal maneira, 
é apenas um deles. Outro fator em questão refere-se à falta de formação continuada e 
direcionada às diversas áreas em que o educador pode atuar, dentre elas, a EJA. 
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As Orientações Curriculares propõem um ensino diferenciado, com foco para a leitura, a 
prática escrita e a comunicação oral contextualizadas, habilidades atualmente designadas 
pelo termo letramento, as quais buscam “a formação de indivíduos, o que inclui o 
desenvolvimento de consciência social, criatividade, mente aberta para conhecimentos 
novos, enfim, uma reforma na maneira de pensar e ver o mundo”. (op. cit.) O que falta, 
entretanto, é um processo de conscientização que proporcione estes e outros 
conhecimentos a professores na modalidade EJA, uma vez que a Educação de Adultos 
molda-se aos conceitos inerentes às noções de Educação Popular e, para citar Paulo Freire 
(Instituto Paulo Freire, 2007) uma das exigências direcionadas aos educadores dessa 
modalidade refere-se “à compreensão crítica destes do que vem ocorrendo na cotidianidade 
do meio popular”.Ou seja, a rotina dos educandos e a sua realidade devem ser  
não apenas consideradas como implementadas em sala e não descartadas no processo de 
aprendizagem. 
 
No que diz respeito ao educador, a situação é precária uma vez que, em muitos casos o 
docente não tem noção quanto ao que, por que e de que forma está desempenhando o seu 
papel em sala de aula. Dificuldades como essas (e outras) podem ser melhoradas “quando 
o professor conhece as especificidades desse público (EJA) e usa a realidade do aluno 
como eixo condutor das aprendizagens” (Nova Escola, 2007), ou seja, quando o professor 
está preparado teoricamente para trabalhar a realidade EJA a partir das necessidades 
específicas de seu grupo. Porém, quando o assunto é Educação de Jovens e Adultos, os 
professores são sujeitos que “se vão constituindo na prática, por meio dos saberes que 
produzem e exercitam, na relação com os seus alunos e a partir dos desafios a que são 
levados a responder.” (OLIVEIRA, 2007). 
 
Fazendo um breve histórico quanto à situação da modalidade EJA no Brasil, constata-se 
que há um desinteresse de políticas relacionadas a essa causa com o intuito de promover 
melhorias e desenvolvimento para a Educação de Jovens e Adultos. Essas políticas acabam 
sendo questões independentes resultantes de iniciativas individuais ou de grupos isolados. 
Quando se remete a políticas para o ensino de uma maneira geral, não há uma 
correspondência com a modalidade EJA, os impasses direcionados a essa área específica 
não seguem a mesma cadência das tendências para o ensino como um todo.  
 
A problemática do público da EJA é bastante recorrente devido a não permanência de 
alunos no ensino fundamental dito regular. Crianças são obrigadas, muitas vezes a entrar 
no mercado de trabalho a fim de ajudar no orçamento familiar, o que faz com que desistam 
de estudar e, mais tarde entrem para o ramo do trabalho sem qualificação e perspectivas de 
melhorias devido ao baixo grau de escolarização. Essas crianças passam a ser os futuros 
alunos da EJA. E esse público retorna à escola sem nenhum preparo e são recebidos quase 
sempre por professores que também não estão treinados para tal demanda. Profissionais 
que não têm a noção de que, embora seja um público específico, o que se propõe é um 
ensino que vislumbre, além de tudo, a formação humana, de modo que o aprendiz possa 
compreender o mundo e se sentir nele incluído e não apenas inserido, ou seja, apresentado 
a ele, sem participar efetivamente.  
 
Vê-se que se faz necessária a participação de profissionais que possam trabalhar e analisar 
efetivamente o processo de ensino-aprendizagem para o público da EJA, visando progresso 
para esta realidade. No tocante à Língua Inglesa, a situação deve ser abordada de maneira 
peculiar, uma vez que o domínio de tal disciplina pode facilitar as próprias condições de 
vida de cada um, uma vez que este conhecimento ainda se configura enquanto diferencial 
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quando se pretende ingressar no mercado de trabalho considerando contextos de empregos 
de maior rigor e valor.       
 
 
ANÁLISE DOS DADOS 
A modalidade de ensino direcionada a jovens e adultos é, ainda, como dito acima, um ramo 
da educação que se encontra deficiente devido, entre outros fatores, a não preparação dos 
professores para lidar com este público particular. São pessoas que, em sua maioria, 
trabalham dois ou três expedientes, e que precisam de atenção e dedicação específicas, 
aulas direcionadas a sua realidade e que os envolva, de modo que o ensino seja eficiente e 
proveitoso para tais alunos. 
 
Miranda (2007) assevera que  
 

diversas dificuldades no processo de formação e na prática de 
professores têm sido apontadas, dentre elas o trabalho desenvolvido 
por professores leigos e voluntários que gera um caráter “amador” e 
provisório nas ações. No âmbito específico da formação inicial de 
professores, em nível médio e superior, a inexistência de uma 
preocupação com esta área é evidenciada pela ausência de 
disciplinas específicas de EJA que contemplem questões 
relacionadas a este campo. 

 
Diante desta realidade, faz-se necessário que haja um aprofundamento e dedicação especial 
com este setor da educação. Outro fator determinante é a evasão escolar na modalidade 
EJA. Quais as razões que provocam esse problema no meio educacional da EJA? Uma das 
possíveis respostas, como já mencionado, é a falta de preparo dos professores e suas aulas 
desmotivantes; outro possível fator pode estar relacionado com o desinteresse do público-
alvo devido a uma série de questões, como cansaço, muito tempo fora do contexto escolar, 
entre outros.  
 
Como dito anteriormente, foi aplicado, inicialmente, um questionário com dois professores 
de inglês que ministram aulas em EJA. A quantidade de envolvidos ainda é pequena, mas a 
pesquisa encontra-se em fase inicial e, portanto, as conclusões são preliminares. O 
questionário aplicado encontra-se anexado no presente artigo. 
 
Os professores envolvidos já lecionam há um tempo relevante e afirmam que o público da 
EJA é peculiar, uma vez que abrange pessoas que estão fora do contexto de sala de aula há 
bastante tempo e que em sua grande maioria, trabalha. Trata-se de um público 
desmotivado, embora haja alunos que apresentam grande interesse e tentam aproveitar o 
contexto de sala de aula para agregar conhecimento. Um dos entrevistados diz que “alguns 
querem recuperar o tempo perdido, querem aprender e até vibram com a aprendizagem; 
outros, normalmente o maior número, querem apenas notas e o certificado de conclusão do 
curso.” Outro ponto relevante refere-se a capacitações e formação continuada dos 
entrevistados. Ambos afirmam não ter tido nenhum tipo de orientação direcionada à EJA 
em sua graduação, o que mostra que a apenas as noções práticas que eles já têm de sala de 
aula os guiou por esse novo desafio. Não houve preparo teórico para o público em questão. 
Um fator positivo é que um dos entrevistados cursou uma especialização em língua inglesa 
e o outro está cursando uma em leitura e produção textual, porém nada relacionado à área 
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de EJA. Um dos envolvidos ainda coloca a falta de compromisso da ação governamental 
para a Educação, especificamente quanto à Educação de Jovens e Adultos. 
 
 
CONCLUSÃO 
A modalidade EJA compreende um ramo da educação no Brasil que necessita ainda de 
pesquisas e trabalhos direcionados aos professores que lidam com este público. O que se 
percebe é um grupo de docentes que não receberam orientações contundentes para ampliar 
sua prática e direcioná-la ao público específico da EJA e que há um desinteresse e um 
descompasso entre o que se propõe em aula e a realidade do público em questão. A 
educação direcionada a jovens e adultos, como qualquer outra, não pode se basear apenas 
no conhecimento formal, mas deve estar focada na realidade do aluno de tal modo que 
acrescente, amplie os seus horizontes por suas vias. E o educador deve ter domínio de tal 
realidade a fim de melhorar a qualidade de vida do cidadão. Como esta pesquisa se 
encontra em andamento, outros fatores serão analisados no seu decorrer. Analisar-se-ão 
aulas ministradas na modalidade e discutir-se-ão propostas mais eficazes e condizentes 
com a realidade da EJA. O resultado esperado para tal pesquisa é o de propor e tentar 
implantar melhorias na Educação de Jovens e Adultos principalmente no que diz respeito 
ao domínio da língua inglesa, uma vez que o conhecimento desta apresenta diferencial 
determinante ao cidadão. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. ALVES, N.. A experiência da diversidade no cotidiano e suas conseqüências na 
formação de professoras. In: CASTELLANO, Solange, Aldo Filho (orgs.). Cultura e 
conhecimento de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

2. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA. Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Linguagens, 
códigos e suas tecnologias. Brasília-DF, 2006. 

3. GEE, J. P., Orality and literacy: from the savage mind to ways with words. TESOL 
Quarterly, v. 20, n.4, 1986. p. 722. 

4.  FONSECA, M. da C. F. R. et ali. O significado de um projeto de extensão 
universitária na formação inicial de educadores de jovens e adultos. Trabalho 
apresentado na 23ª Reunião Anual da ANPED, Caxambu-MG, 24 a 28 de setembro de 
2000. 

5.  GADOTTI, Moacir e ROMÃO José E. (orgs.) Educação de Jovens e Adultos – 
Teoria, prática e proposta. In: FREIRE, Paulo. Educação de adultos – algumas 
reflexões. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2007. 

6.  FONSECA, M. R. F. S. Prática e teoria na (trans)formação de professores de língua 
estrangeira. In: ALMEIDA FILHO, J. C. P.de (org.). O professores de Língua 
Estrangeira em formação. Campinas, SP: Pontes, 2005. 

7.   MAGALHÃES, L. M. Os modelos de educação continuada: os diferentes sentidos da 
formação reflexiva do professor. In: KLEIMAN, Ângela (org.). A formação do professor: 
perspectivas da lingüística aplicada. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 2001. 

575 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

8.   OLIVEIRA, E. C. de. Sujeitos-professores da EJA: visões de si mesmos em 
diferentes contextos e práticas. Disponível em: 
<http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004/eja/tetxt5.htm> acesso em: 09 maio 2007 

9.   PIMENTA, S. G. e GHEDIN, E. Professore reflexivo no Brasil: gênese e crítica de 
um conceito. São Paulo: Cortez, 2005. 
10.  VIEIRA, M. C.; MIRANDA, H. T. de. Os significados da prática de ensino em 
educação de jovens e adultos na formação inicial de professores. 
11.  Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/24/p1803468048895.rtf > acesso 
em: 09 maio 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

576 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

ANEXO 
 
 
 

 
  

 QUESTIONÁRIO – EJA – MOSSORÓ-RN 
 

Questionário número: ______ 
Escola onde leciona: ____________________________________________ 
 

1. Há quanto tempo você leciona inglês? E há quanto tempo você leciona inglês para a 
modalidade EJA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. Qual o público da EJA? Qual é o nível de interesse dos alunos? De que maneira os 
alunos interagem com a sua aula? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Quais orientações você recebeu para trabalhar especificamente com a modalidade 
EJA? Como você organiza suas aulas e desenvolve os temas a serem trabalhados 
em sala? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. Quais as últimas capacitações (pós-graduação, algum curso) que você desempenhou 
em sua área específica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

5. O que você estudou sobre EJA ainda durante o curso de graduação? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

6. “A formação continuada constitui-se uma forma de complementar a formação 
inicial dos professores permitindo-lhes acompanhar as mudanças que se processam 
no campo educativo.” (Vieira e Miranda, 2007) 
Discorra sobre a citação acima fazendo um paralelo com a sua formação. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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RESUMO 
Evidencia-se a necessidade da construção de discursos e práticas em saúde que se 
contraponham a “ideologia do ser saudável” e de novos estudos que possibilitem a 
ampliação das reflexões sobre as relações entre lazer e saúde, com foco na ludicidade. 
Dessa forma, este artigo apresenta um recorte da pesquisa “Corpos em cena nas 
Unidades de Saúde da Família: construindo um vídeo educativo”, financiada pelo 
CNPq, que se encontra em andamento. Esta pesquisa de campo objetiva sistematizar e 
registrar, através da produção de um vídeo educativo, atividades lúdicas desenvolvidas 
nas Unidades de Saúde da Família de Natal/RN, com vistas a superar a ideologia do ser 
saudável e capaz de despertar criticidade.  Apresentamos, neste artigo, os primeiros 
procedimentos metodológicos adotados, que se referem à escolha das vivências lúdicas 
que serão abordadas no vídeo e a escolha de pinturas que demonstrem a relação entre 
corpo e ludicidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo, Ludicidade, Saúde, Educação, Lazer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 As autoras agradecem à Secretaria Municipal de Saúde, à Diretoria de Pesquisa do CEFET/RN e ao 
Programa PIBITI/CNPq pela viabilidade do desenvolvimento dessa pesquisa.  
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CORPOS EM CENA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
CONSTRUINDO UM VÍDEO EDUCATIVO 

 
 

INTRODUÇÃO 
Ao compreendermos lazer como necessidade humana e como manifestação da cultura, 
reconhecemos que este pode estar presente em todas as esferas da sociedade. Desse 
modo, evidenciamos a necessidade de debater sobre possíveis relações entre lazer e 
saúde, tendo como foco a ludicidade. A ampliação dos estudos sobre essa temática 
impõe o aprofundamento do conhecimento construído na área do lazer sobre os saberes 
e as práticas em saúde. 
 
Para nortear esse debate, nos pautamos em fundamentos epistemológicos que 
problematizam as concepções reducionistas sobre saúde, que ora a consideram somente 
embasada em compreensões biologicistas, ora em visões sociologizantes, reforçando 
uma visão fragmentada do corpo.  
 
Adotamos assim uma concepção existencial de saúde conforme apresentada por Mendes 
(2007, p.129) ao afirmar que a saúde “está relacionada à busca constante pelo equilíbrio 
do corpo humano com o ambiente em que vive, nos fazendo perceber que depende de 
múltiplos fatores, biológicos, culturais, sociais e históricos”.  Para a autora, a saúde 
refere-se a um processo dinâmico, no qual o ser humano está inserido em um contexto e 
é capaz de resistir diante das dificuldades e problemáticas da vida.  
 
Percebemos que mesmo diante de estudos que apresentam avanços nas discussões sobre 
saúde, as práticas em saúde no Brasil, embora apresentem mudanças significativas a 
partir da década de 80, com o processo de institucionalização do Sistema Único de 
Saúde (SUS), e posteriormente com a criação do Programa Saúde da Família (PSF), 
implantado pelo Ministério da Saúde em 1995 (BRASIL, 2008), ainda é possível 
visualizar a influência do modelo biomédico determinista norteado pela “ideologia do 
ser saudável”. 
 
A “ideologia do ser saudável” foi estabelecida a partir do final do século XVIII 
influenciada por uma ciência determinista que se submete a explicar os fenômenos, 
submetendo-os a leis que os reduzem a uma medida comum e menosprezam seus dados 
qualitativos. Essa ideologia é propagada na sociedade pelos médicos e tem como intuito 
instaurar na vida humana a positividade da saúde, como ressalta Foucault (2001), ao 
fazer referência à medicina européia. Através de uma postura normativa, a intenção dos 
médicos era regular as relações físicas e morais dos indivíduos e da sociedade.  
 
Como pode ser observado no estudo de Mendes (2007), a “ideologia do ser saudável” se 
espalha por diversas épocas e sociedades, inclusive no Brasil e diversas práticas vão 
sendo mediadas por um discurso normalizador de acusação do sujeito pela 
responsabilidade da sua saúde. Esse discurso exacerba modelos educativos ditados não 
só por médicos como no final do século XIX e início do XX, mas também por outros 
profissionais que na contemporaneidade ditam modelos de alimentação e de formas de 
se exercitar pautados em regras determinísticas.  
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Diante disso, ressalta-se a necessidade da construção de discursos e práticas em saúde 
que se contraponham a essa ideologia. Nesse sentido, defendemos a idéia de que as 
atividades lúdicas apresentam-se como práticas que podem suscitar múltiplas 
contribuições para os cuidados com o corpo em busca de saúde, sem se pautar na 
padronização dos gestos.  
 
Em estudo anterior2 direcionado a identificar as atividades lúdicas desenvolvidas nas 
Unidades de Saúde da Família (USF), localizadas em Natal, no Rio Grande do Norte, 
bem como voltado a identificar as necessidades e desejos dos usuários, foi possível 
conhecer diferentes atividades que contribuem com a expressão de uma diversidade de 
gestos, do divertimento, da tomada de decisões e da possibilidade de criação dos 
envolvidos.  
 
Desta maneira elegemos como objetivo principal dessa pesquisa a sistematização e 
registro, através da construção de um vídeo educativo, de atividades lúdicas das 
Unidades de Saúde de Natal, no intuito de problematizar a ideologia do ser saudável. 
Pretendemos caminhar na contramão da disciplinarização dos corpos e contribuir com a 
ampliação do debate sobre as relações entre saúde e lazer, tendo como foco a 
ludicidade. Esse estudo poderá também colaborar com as práticas pedagógicas 
desenvolvidas no Curso Superior de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida do 
CEFET/RN e com a formação de outros profissionais que se interessam pelas temáticas 
abordadas. 
 
Neste artigo, apresentamos um recorte da pesquisa com base nos primeiros 
procedimentos metodológicos realizados até o momento. Atendendo aos objetivos 
específicos traçados, buscamos identificar as experiências mais significativas, no campo 
da ludicidade, desenvolvidas nas Unidades de Saúde da Família (USFs), para compor os 
registros de experiência do vídeo educativo. Para tanto, se adotou como ponto de partida 
o banco de dados construído em estudo anterior. 
 
Nesta primeira fase do estudo, além da escolha das manifestações lúdicas, procuramos 
buscar outros elementos para compor o vídeo, com vistas a contribuir com as reflexões 
sobre a ludicidade e o corpo. Desta forma, optamos por selecionar outra forma de 
linguagem que expresse diferentes gestualidades relacionadas às experiências vividas, 
capaz de reavivar momentos lúdicos vivenciados na infância e que ficam gravados na 
memória. O que nos fez optar pelas pinturas de Candido Portinari. 
 
Para a organização desse artigo, apresentamos primeiramente as Unidades de Saúde de 
Natal e as manifestações lúdicas desenvolvidas e cadastradas no nosso banco de dados. 
Num segundo momento, apontamos os critérios de escolha das atividades que serão 
sistematizadas e registradas no vídeo educativo que iremos construir. Além disso, 
demonstramos as duas pinturas de Portinari que também serão registradas no vídeo e 
contextualizamos a vida e a obra do autor, de modo que pudéssemos estabelecer 
relações com a ludicidade. Para finalizar, apontamos a importância das contribuições 
das atividades lúdicas para os cuidados com o corpo em busca de saúde e para a 
construção saberes e práticas educativas que se contraponham a ideologia do ser 
saudável.      
                                                 
2 Pesquisa intitulada “Cuidados com o corpo e atividades lúdicas: contribuições para o planejamento de 
ações do Programa Integrado Lazer e Saúde”, financiada pelo CNPq através da bolsa PIBITI, no período 
de agosto de 2007 a julho de 2008”. 
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MANIFESTAÇÕES LÚDICAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE 
NATAL/RN 
O Programa Saúde da Família (PSF), enquanto principal estratégia do Sistema Único de 
Saúde (SUS) constitui uma tentativa de reorganizar a prática da atenção à saúde em 
novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da 
família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O PSF prioriza a 
prevenção, a promoção e a recuperação da saúde das pessoas, centralizando o seu 
atendimento no usuário, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 
2008). 
 
Em Natal/RN o processo de implantação do PSF, embora tenha iniciado em 1998, 
começou a efetivar-se a partir de 2002, com o aprimoramento do programa e a 
ampliação das Unidades de Saúde da Família distribuídas pelos Distritos Sanitários da 
Rede Municipal de Saúde (SILVA, 2004). Após um levantamento realizado no site da 
Secretaria Municipal de Saúde3 de Natal/RN verificou-se a existência de 34 (trinta e 
quatro) unidades de PSF, sendo essas distribuídas em quatro Distritos: Distrito Sanitário 
Norte I; Distrito Sanitário Norte II: Distrito Sanitário Oeste; e Distrito Sanitário Leste, 
conforme pode ser observado na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Unidades de Saúde da Família de Natal/RN 
DISTRITO NORTE 1 DISTRITO NORTE 2 DISTRITO LESTE DISTRITO OESTE 
1.Unidade de Saúde da 

família de Gramoré 
 

12.Unidade de Saúde da 
família de Igapó 

21.Unidade de Saúde da 
Família da Guarita 

24.Unidade de Saúde da 
Família de Bom Pastor 

2.Unidade de Saúde da 
família de Nova Natal I 

 

13.Unidade de Saúde da 
família Panatis 

22.Unidade de Saúde da 
família Passo da Pátria 

25.Unidade de Saúde da 
Família Cidade Nova 

3.Unidade de Saúde da 
família de Nova Natal II 

 

14.Unidade de Saúde da 
família Potengi 

23.Unidade de Saúde da 
família das Rocas 

26.Unidade de Saúde da 
Família  Nova Cidade 

4.Unidade de Saúde da 
família  Nordelândia 

 

15.Unidade de Saúde da 
família de Santarém  27.Unidade de Saúde da 

Família Nazaré 

5.Unidade de Saúde da 
família Cidade Praia 

 

16.Unidade de Saúde da 
família de Santa 

Catarina 
 

28.Unidade de Saúde da 
Família Saúde Felipe 

Camarão - II 
6.Unidade de Saúde da 

família José Sarney 
 

17.Unidade de Saúde da 
família de Soledade I  

29.Unidade de Saúde da 
Família  Felipe 
Camarão - III 

7.Unidade de Saúde da 
família Pompéia 

 

18.Unidade de Saúde da 
família de Soledade II  30.Unidade de Saúde da 

Família Guarapes 

8.Unidade de Saúde da 
família  Vista Verde 

 

 
19.Unidade de Saúde da 

família Pl. das 
Mangueiras 

 

 31.Unidade de Saúde da 
família Bairro Nordeste 

9.Unidade de Saúde da 
família Pq das Dunas 

 

20.Unidade de Saúde da 
família Pq dos 

Coqueiros 
 32.Unidade de Saúde da 

Família Km 6 

10.Unidade de Saúde da 
família  da África   33.Unidade de Saúde da 

Família Monte Líbano 

                                                 
3 Disponível em http://www.natal.rn.gov.br/sms/     Acesso em dezembro de 2007.  
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11.Unidade de Saúde da 
família  da Redinha 

 
  34.Unidade de Saúde da 

Família de Planalto 

 
O banco de dados elaborado a partir da pesquisa de campo anterior4 possibilitou a 
identificação das atividades lúdicas desenvolvidas nas 34 (trinta e quatro) USFs de 
Natal. Dentre essas unidades, apenas duas não desenvolvem nenhum tipo de atividade 
no momento e três USFs não desenvolvem atividades sistemáticas.  
 
Uma análise geral das USFs propicia a constatação da diversidade de atividades lúdicas 
presentes, sendo que algumas unidades oferecem uma maior variedade aos seus 
usuários. O banco de dados apresenta ainda (com base nas informações obtidas com os 
gestores das unidades) que as principais atividades encontradas são as festas, os 
passeios, a caminhada e as artes manuais. Estas práticas são desenvolvidas por um 
grande número de USFs, conforme pode ser observado na tabela 2. 
 

Tabela 2: Atividades lúdicas desenvolvidas 
ATIVIDADES LÚDICAS DESENVOLVIDAS QUANTIDADE DE 

USFs DISTRITOS 

Festas 27 Norte I, Norte II, 
Leste e Oeste 

Passeios 26 Norte I, Norte II, 
Leste e Oeste 

Jogos/Esportes 01 Norte I 

Caminhada 19 Norte I, Norte II, 
Leste e Oeste 

Grupo de Idosos ou de Hiperdia (hipertensos e diabéticos) 09 Norte I, Norte II, 
Leste e Oeste 

Teatro 
Teatralização de campanhas 09 Norte I, Norte II, 

Leste e Oeste 

Apreciação e criação de teatro 06 Norte I, Norte II e 
Leste 

Artes manuais – Pintura 07 Norte I, Norte II e 
Oeste 

Artes manuais – outros 11 Norte I, Norte II, 
Leste e Oeste 

Coral 02 Norte I, Norte II 
Grupo de Gestantes 02 Norte I e Oeste 

Grupo de adolescentes 02 Norte I, Oeste 

Brinquedoteca Implantada 02 Norte II, Oeste 
Iniciando 01 Oeste 

Danças 05 Norte I, Norte II e 
Oeste 

Horta 02 Norte I e Oeste 

Sem atividades sistemáticas 03 Norte I, Norte II e 
Leste 

Atividades paralisadas 02 Norte I 
Tai Chi Chuan 01 Norte II 

Biodança 01 Oeste 
Criação de poesias (campanhas) 01 Oeste 

Aula de violão 01 Oeste 

Outras “Tenda do Conto” (reunião de caráter lúdico 
e espaço para a troca de experiências 01 Norte II 

                                                 
4 Pesquisa citada anteriormente.   
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pessoais dos usuários) 

Programa de Educação Sanitária e Ambiental 
(reuniões e atividades sócio-educativas que 

são permeadas pelo lúdico) 
01 Oeste 

 
 

CORPOS QUE ENTRARÃO EM CENA 
Nesta primeira fase da pesquisa, selecionamos as manifestações lúdicas que constarão 
no vídeo. Os principais critérios utilizados na escolha das atividades foram a 
representatividade e a relevância de algumas práticas na construção de discursos e 
reflexões que se contraponham a ideologia do ser saudável.  
 
As atividades lúdicas são vislumbradas nessa pesquisa como possibilidade de abrir 
espaço para a atenção ao corpo, para os cuidados consigo e com os outros e ao mesmo 
tempo permitir uma ligação à ação humana pública e coletiva. Ressaltamos que o lúdico 
não está restrito às brincadeiras infantis. Pode se manifestar também nas festas, nos 
esportes, nas apresentações teatrais, nas apresentações musicais, ou em qualquer espaço 
onde haja divertimento, alegria e prazer, como podemos perceber no estudo de Huizinga 
(1990), ao considerar o lúdico como construção cultural que pode ser reconstruída 
conforme cada contexto histórico social.  
 
Desse modo, as atividades lúdicas são compreendidas como dimensões da cultura 
humana relevantes para a emancipação e o desenvolvimento humano de acordo com as 
especificidades de cada grupo.   
   
Dessa forma, pretende-se apresentar no vídeo as seguintes atividades lúdicas: 
 

 Artes manuais 
 Aula de Violão 
 Biodança 
 Brinquedoteca 
 Caminhada 
 Coral 
 Dança 
 Festas 
 Grupo de Idosos  
 Tai Chi Chuan 
 Teatro 
 “Tenda do Conto” 
 Programa de Educação Sanitária e Ambiental – Grupo Pau e Lata na favela 

 
As artes manuais são desenvolvidas em dezoito unidades de saúde, conforme pode ser 
observado na tabela 2, sendo encontrada em todos os Distritos Sanitários pesquisados. 
Existe uma diversidade de práticas manuais, que envolvem crochê, vagonite, pintura em 
tecido, construção de objetos decorativos, bordado e artesanato com material reciclado. 
Essas atividades são direcionadas geralmente para um grupo de mulheres ou para um 
grupo de idosos.  
 
Devido à inúmera quantidade de USFs que desenvolvem essa atividade, será necessário 
fazer uma seleção com base na receptividade do grupo e dos gestores. Outro critério 
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para a escolha da unidade será relacionado ao tempo em que a atividade vem sendo 
desenvolvida de forma sistemática. Esses critérios serão estendidos às demais atividades 
lúdicas que sejam desenvolvidas em várias unidades. 
 
A aula de violão é desenvolvida com um grupo de adolescentes da USF de Monte 
Líbano no Distrito Oeste, sendo ministrada por um agente comunitário de saúde. Além 
da aula, as atividades do grupo de adolescentes envolvem palestras de educação em 
saúde que objetivam a prevenção de doenças. 
 
A Biodança é desenvolvida por uma enfermeira da USF de Nova Cidade, no Distrito 
Oeste, e é direcionada a um grupo de idosas hipertensas ou diabéticas. Para participar do 
grupo, as usuárias têm que passar por uma avaliação médica para identificar se existem 
alguns riscos para a saúde, além do acompanhamento contínuo da equipe de saúde. A 
atividade é composta por movimentos característicos da biodança, além de 
alongamentos e relaxamentos.  
 
A Brinquedoteca surge nas USFs da necessidade de um espaço para as crianças que 
esperam atendimentos ou cujas mães se encontram em atendimento. Nas unidades, as 
pessoas que são responsáveis por esse espaço são geralmente as agentes comunitárias de 
saúde. Optou-se por realizar o registro das vivências na USF de Km6, Distrito Oeste, 
por ser a que implantou há mais tempo e que apresenta a melhor estrutura.   

 
A caminhada é uma das principais atividades desenvolvidas nas unidades de saúde, 
estando presente em todos os Distritos Sanitários. Em sua maioria, os beneficiados 
dessa prática são os idosos, os hipertensos e os diabéticos. Um fato que contribui para 
que esta atividade seja desenvolvida em tantas unidades é a presença do Programa Viva 
Melhor com Mais Saúde, que atinge todo o Distrito Oeste e algumas unidades no 
Distrito Leste e do Norte. Essas práticas são, dessa forma, ministradas por profissionais 
de educação física e agentes comunitários de saúde. 
 
O coral está presente nos Distritos Norte I e Norte II, sendo desenvolvido em duas 
USFs. Optou-se por realizar o registro em vídeo do Coral Cantos da África da unidade 
de saúde da África (Distrito Norte I), que é formado por crianças da comunidade, 
conforme pode ser observado na figura 1. Essa atividade é desenvolvida em uma 
parceria da unidade de saúde com a ONG Canto Jovem.  
 

 
Figura 1: Coral Cantos da África - apresentação na Unidade Sede do CEFET-RN 
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A Dança é desenvolvida em três dos quatro Distritos Sanitários da Rede Municipal de 
Saúde. Em sua maioria, estes grupos de dança destinam-se a trabalhar danças folclóricas 
com idosos, contemplando o Pastoril e o Carimbó. Dentre as cinco unidades de saúde 
que apresentam essa atividade, optou-se por realizar o registro da vivência na USF de 
Soledade II, no Distrito Norte II, cujo grupo surgiu da iniciativa das usuárias que 
participam do grupo de alfabetização desta unidade. Este grupo é formado somente por 
senhoras, como pode ser observado na figura 2. 
 

 
Figura 2: Grupo de Dança da USF de Soledade II 

 
As Festas estão presentes em quase todas as unidades de saúde, como pode ser 
observado na tabela 2. Ocorrem em datas comemorativas, como o São João e o Natal, e 
também para celebrar a confraternização dos usuários em conjunto com a equipe de 
saúde. Sem dúvida, esta prática lúdica é que atinge a maior diversidade dos usuários 
quando não acontece somente entre os grupos. 
 
Os Grupos de Idosos ou grupos de Hipertensos e Diabéticos (Hiperdia) são formados a 
partir da necessidade das USFs de trabalhar atividades de educação em saúde para estes 
que são os principais usuários das USFs. De acordo com o banco de dados, estes grupos 
são desenvolvidos em 09 (nove) unidades de saúde, distribuídas em todos os distritos. A 
escolha do grupo da unidade de saúde de Km6 (Distrito Oeste) foi devido ao fato deste 
ocorrer de forma mais sistemática há mais tempo e oferecer uma diversidade de 
atividades para os usuários participantes. Dentre estas atividades, destacamos a escolha 
da Miss Terceira Idade entre as participantes. 
 
O Programa de Educação Sanitária e Ambiental (PESA) desenvolvido na USF de 
Cidade Nova, localizada no Distrito Oeste, objetiva a identificação dos problemas que 
envolvem a comunidade e a conscientização dos problemas ambientais que representam 
um fator que influencia na saúde e na Qualidade de Vida da comunidade. Este programa 
envolve rodas de conversas, denominadas Calçadas Amigas, e outras ações educativas 
permeadas pelo caráter lúdico. Dentre essas ações, destacamos a formação de um Grupo 
do Pau e Lata com as crianças de uma favela do bairro (figura 4). Este projeto é fruto de 
uma parceria da unidade de saúde, com estudantes da UFRN e o Grupo Pau e Lata. 
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Figura 3: Grupo Pau e Lata na Favela do DETRAN, bairro Cidade Nova 

 
O Tai Chi Chuan é uma prática desenvolvida na USF de Potengi, no Distrito Norte II, 
por um professor voluntário. Essa atividade não é direcionada a um público específico, 
mas aberta a todos os usuários da USF. 
 
O Teatro é uma das manifestações artísticas que se encontram presentes nas unidades, 
geralmente como mecanismo de educação em saúde, por meio da teatralização de 
campanha com os atores ou com fantoches. Existem seis grupos de teatro nas unidades 
de saúde formados por usuários, sendo os profissionais de saúde os responsáveis. 
 
A “Tenda do Conto” é um espaço criado para os usuários da USF de Panatis (Distrito 
Norte II), que objetiva a interação e a troca de experiências entre os participantes. 
Inicialmente, estava destinada somente aos idosos, mas já conta com a participação de 
usuários de outras faixas etárias. Trata-se de um ambiente lúdico que valoriza a riqueza 
das histórias e os saberes individuais, um espaço para a escuta qualificada destes 
usuários, pautada em uma razão sensível que compreende os diferentes aspectos que 
envolvem a saúde dos sujeitos. 
 
GESTUALIDADES LÚDICAS NAS TELAS DE CANDIDO PORTINARI  
 
Além da diversidade das gestualidades expressas nas manifestações lúdicas das 
Unidades de Saúde da Família de Natal selecionadas, buscamos dentre as várias 
linguagens artísticas existentes, as pinturas de Candido Portinari para compor o vídeo.  
 
Candido Portinari, filho de imigrantes italianos, nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, 
numa fazenda de café, nas proximidades de Brodósqui, no interior do Estado de São 
Paulo. De origem humilde, teve uma educação deficiente, não completando sequer o 
ensino primário. No entanto, desde criança mostra sua vocação artística. Aos quinze 
anos de idade, decidido a aprimorar seus dons, Portinari deixa São Paulo e vai para o 
Rio de Janeiro, para estudar na Escola Nacional de Belas-Artes. Em 1928 Portinari 
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deliberadamente prepara uma tela com elementos acadêmicos tradicionais, ganhando, 
assim, a medalha de ouro e uma viagem para a Europa5. 
 
Os dois anos que passou vivendo em Paris foram decisivos no estilo que consagraria 
Portinari. Na Europa, estudou os clássicos e voltou ao Brasil renovado. Mudou 
completamente a estética de sua obra valorizando mais as cores. Ao contrário do 
costume dos artistas da época, que aproveitavam as viagens para copiar as obras de 
artistas célebres, Portinari aguçava seu sentido de visão e observava cada uma delas 
com grande apreço. A ânsia pelo povo, a saudade de sua pátria, o fez voltar para a 
pequena Brodósqui, cidade do interior paulista, no início de 1931. Sua intenção era 
retratar em suas telas, momentos lúdicos de sua infância, dos meninos de sua cidade 
natal (constante ao longo de toda trajetória do artista) e do povo brasileiro, superando 
aos poucos sua formação acadêmica tradicional. 
  
A pequena cidade serviu de inspiração para as suas primeiras manifestações artísticas 
mais significantes. Segundo de doze irmãos, Portinari era filho de Dominga Torquato e 
Baptista Portinari, famílias que trabalharam na lavoura do café, plantaram além de café, 
o grande pintor brasileiro. Portinari como outras crianças do interior, viveu ludicamente 
a sua infância, ouvindo histórias folclóricas. Saci-pererê, mula-sem-cabeça, príncipes e 
princesas. Montava a cavalo, colhia manga e admirava as meninas do povoado, onde a 
garotada brincava de pegar e de soltar papagaio. Acompanhava o circo, as procissões e a 
banda de música. Os brinquedos eram variados conforme o mês e a hora. Para o dia, era 
o futebol. À noite brincava-se de pique ou de pular carniça. 
 
Após essa exposição, evidenciamos a íntima relação entre as obras de Candido Portinari 
e a ludicidade. Nesta fase da pesquisa, selecionamos duas pinturas do artista. As obras 
escolhidas foram: Ronda infantil – figura 05 (1932) e Meninos Brincando – figura 07 
(1955). 
 
Observarmos que para reavivar as lembranças da nossa infância e que muitas vezes 
permanecem trancadas dentro de nós, não existe momento exato para que isto aconteça. 
Para Portinari esse momento ocorreu em lugar distante, como no exterior. Desse modo, 
trazemos o pensamento de Kishimoto (1999) para contribuir com nossas reflexões. A 
autora ressalta que a infância que está presa dentro de nós, emerge quando alguma 
imagem nos toca.  

          
FIGURA 5: Ronda Infantil – Candido Portinari 

                                                 
5 Todas as informações sobre a vida e obra de Cândido Portinari foram obtidas no site do Projeto Portinari 
patrocinado pela PETROBRAS e disponível em < http://www.portinari.org.br/ppsite/>   Acesso em out.  
2008. 
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A Ronda Infantil (Figura 5) remete-se às lembranças da infância que revelam a alegria 
do menino: as crianças e suas brincadeiras e a paisagem da terra natal do pintor. As 
nuvens iluminam as brincadeiras de roda. Do lado de fora, uma criança espera para 
participar do entrelaçar de uma diversidade de corpos. Unidos pelas mãos, ao mesmo 
tempo em que se tocam, são tocados. Imaginações soltas pelo ar dão asas a múltiplas 
fantasias.    
 

Nossa imaginação esvoaçava como pipas pelo firmamento. Fantasias 
forjadas, olhando as nuvens brancas, mais brancas que a neve (Portinari). 

   
                                   

                                         
FIGURA 7: Meninos Brincando – Candido Portinari 

 
 
Na pintura Meninos Brincando (figura 07), inverte-se a ordem estabelecida. De cabeças 
para baixo, os meninos exibem a plasticidade corpórea. As cores vivas exaltam a 
dinamicidade da vida e fazem brilhar possibilidades de interação entre o ser humano e 
outros animais existentes na Terra.                        
 

Durante o recreio, ela vinha à janela; era motivo de nossas exibições: 
dávamos cambalhotas, plantávamos bananeira (Portinari). 

 
 
TECENDO CONSIDERAÇÕES 

 
Considerando-se que após a exibição de corpos vivenciando manifestações lúdicas, seja 
nas Unidades de Saúde da Família selecionadas, seja nas pinturas de Candido Portinari,  
torna-se relevante tecer reflexões sobre o lúdico. De acordo com Santin (1994, p.87) 
“cada ato lúdico é novo e original, jamais repetido”.  
 
Nesse contexto, essas vivências podem ser consideradas experiências de fluxo que 
contribuem consideravelmente com saberes e práticas educativas em saúde que buscam 
superar a instrumentalização do corpo e à ideologia do ser saudável e se preocupa com a 
formação do sujeito, com os cuidados com a saúde e com a interação com o outro.      
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Uma diversidade de histórias pessoais e coletivas nos faz vislumbrar diferentes 
gestualidades relacionadas a experiências vividas. Gestualidades capazes de reavivar 
momentos lúdicos vivenciados na infância e que ficam gravados na memória. 
 
Diante desse contexto, observamos espaços abertos para saberes e práticas educativas 
em saúde que proporcionam alegria, prazer e divertimento e que nos faz atentar para a 
importância da afetividade para a saúde. Desse modo, reforçamos a idéia de que as 
atividades lúdicas podem abrir espaços para o estar com o outro e para despertar novos 
sentidos, tendo em vista que as experiências sensíveis se transformam mediante as 
experiências que o corpo humano vivencia no mundo em que está inserido.  
 
Portanto, as atividades lúdicas poderão contribuir com o reconhecimento dos limites e 
possibilidades do próprio corpo e de quem está em nossa volta, mesmo que esse 
conhecimento seja sempre incompleto e se renove constantemente. Nesse sentido, 
Mendes (2007, p. 137) destaca que: 
 

 
uma compreensão de educação que priorize as experiências corpóreas como 
possibilidade de conhecer o mundo através da movimentação do corpo no 
ambiente em que está inserido [...] poderão contribuir com a elaboração de 
contra-discursos que se contraponham aos poderes biopolíticos instauradores 
de uma administração calculista dos modos de viver e que têm como 
preocupação primordial a circulação das informações determinísticas sobre a 
saúde; contra-discursos que priorizem o corpo vivo em experiência e o seu 
direito à vida, às suas necessidades fundamentais e aos seus desejos.  

  
 
Com o intuito de contribuir a elaboração de contra-discursos que refutem a ideologia do 
ser saudável, apontamos a importância das contribuições das atividades lúdicas para os 
cuidados com o corpo em busca de saúde e para a construção saberes e práticas 
educativas que não se guiem por padrões normativos. Apontamos discursos e práticas 
educativas em saúde que abram espaços para o cuidado de si, para despertar emoções, 
sonhos, desejos, afetividade, amizades, paixões. Discursos e práticas educativas que 
partam do corpo vivo em experiência e que esteja centrada numa “estética da 
existência”, ou seja, na idéia de que a vida é uma obra de arte e requer a aprendizagem 
das relações conosco e com quem está a nossa volta (Foucault, 1988).  
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RESUMO 
A relação homem-natureza há muito tempo vem sendo desgastada. Desde o momento em que o 
homem viu um meio de usufruir do ambiente como uma fonte de riqueza, foram agregados 
valores aos seus bens. O comércio ilegal de animais, uma das etapas do tráfico, gera impacto 
significativo para o desequilíbrio populacional dos ecossistemas, sobretudo no Rio Grande do 
Norte, onde os seus biomas de caatinga e mata atlântica já apresentam seqüelas oriundas da ação 
antrópica e do desmatamento desenfreado na região. O tráfico coloca os animais em péssimas 
condições, sendo estes dopados e maltratados, passando por situações de fome, sede e frio. Por 
estas razões, o presente trabalho tem como objetivo analisar as motivações que levam a prática 
deste crime, enfatizando o contexto social e cultural em que esta atividade se insere. O estudo 
baseia-se em pesquisa exploratória, de caráter bibliográfico e documental, e em estudos de 
campo a partir de visitas sistemáticas às áreas supostamente envolvidas com o comércio ilegal de 
animais silvestres, para a observação “in loco” dos agentes comercializadores. Como resultados 
desta pesquisa, têm-se o levantamento das principais espécies comercializadas, bem como a 
caracterização social e cultural das pessoas que estão ligadas a esse tipo de atividade, sejam 
como comprador ou vendedor.  

 
PALAVRAS-CHAVE: sociedade, cultura, tráfico de animais silvestres. 
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O TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES: UM OLHAR SOBRE O RIO GRANDE DO 
NORTE 

 
 
INTRODUÇÃO 
A relação homem-natureza há muito tempo vem sendo desgastada. O antropocentrismo 
consagrou a capacidade humana de dominar a natureza (GONÇALVES, 1996), podendo esta se 
tornar um mero objeto. Desde o momento em que o homem viu um meio de usufruir do 
ambiente como uma fonte de riqueza, foram agregados valores aos seus bens, sendo então ela 
valorada. Este termo pode ser entendido, de acordo com as discussões de MOTA (2006), como o 
resumo da metodologia usada para mensurar os benefícios proporcionados pelos ativos 
ambientais, que estão diretamente ligados aos bens e serviços oferecidos pela natureza às 
atividades promovidas pelo homem. 
 
A idéia de uma natureza exterior ao homem cristalizou-se com a civilização industrial 
inaugurada pelo capitalismo (GONÇALVES, 1996), sendo assim criado um abismo especista 
entre homem e natureza.  
 
As simples relações de venda e compra de animais em alguns lugares do mundo, por exemplo, 
deu lugar ao tráfico propriamente dito, envolvendo toda uma organização de ações e pessoas. Em 
se tratando desta atividade, ela ocupa atualmente o terceiro lugar entre aquelas que são praticadas 
de maneira ilícita, perdendo apenas para o tráfico de armas e de drogas.  
 
A nível nacional, além da complexa organização desta atividade, o Brasil ainda sofre ameaças da 
biopirataria, principalmente envolvendo os animais da Amazônia, notoriamente famosos no 
exterior pela sua beleza e exoticidade.  
 
Em relação a realidade do Rio Grande do Norte, estado cuja biodiversidade de animais é 
considerável, é importante que algumas considerações sejam feitas: ao contrário do que se pensa 
da Caatinga, bioma predominante no Estado, ela é rica em espécies, as quais são notadas por sua 
beleza e canto, e assim vítimas potenciais da ação do tráfico. Como fatores aliados, ainda 
existem questões culturais e sociais.  
 
Estas questões sócio-culturais podem ser justificadas pelo fato das pessoas terem arraigada às 
suas atitudes o costume de criar animais em casa.  Isso não quer dizer que o certo é não criá-los, 
mas que é importante saber qual tipo de animal pode ser criado em ambiente doméstico, qual a 
sua procedência, não privá-los de seus hábitos comuns e não causá-los qualquer tipo de dano. O 
próprio IBAMA, por meio da portaria nº 093/1998 define quais espécies são domesticáveis a fim 
de evitar maiores problemas. 
  
Certas atitudes, como manter os animais silvestres próximos do ambiente urbano (a cidade) 
mostra que pouco se conhece sobre a fauna brasileira. A população sabe mais da vida de animais 
selvagens, espécies não-endêmicas dos ecossistemas locais, do que dos próprios animais que 
convivem no dia-a-dia, como uma galinha ou um pássaro.   
 
Voltando as discussões para o território potiguar, é sabido que no Estado existe algum tipo de 
atividade vinculada ao tráfico de animais silvestres, porém as informações conhecidas são 
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superficiais e não geram a oportunidade de fazer uma análise mais detalhada desta prática. Os 
órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização e combate ao tráfico de animais até 
possuem estes dados, mas eles só são aplicados para fins estatísticos e de acompanhamento 
temporal da atividade.   
 
Não existem estudos locais que mostrem o comportamento da atividade, suas causas e 
motivações. Pensando nisso, a pesquisa financiada pelo Programa de Iniciação Científica do 
CEFET-RN, intitulada “Tráfico de Animais Silvestres: um olhar sobre o Rio Grande do Norte”, 
objetiva esclarecer as questões que envolvem o tráfico de animais silvestres no Estado. Serão 
exploradas neste artigo questões sociais e culturais que permeiam a atividade de acordo com os 
resultados parciais, obtidos no desenrolar da pesquisa. 

 
 
OS ANIMAIS SILVESTRES E A QUESTÃO DO TRÁFICO 
A lei de crimes ambientais (lei nº 9.605/98) define “animais silvestres” como sendo todos 
aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, 
que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território 
brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras (BRASIL, 1998, Art. 29, § 3). 
 
Estes são as principais vítimas do tráfico de animais, que por ganharem a conotação de espécies 
exóticas, acabam se tornando meros objetos de comércio. Nas palavras de GONÇALVES (1996, 
p. 34), 

 
o antropocentrismo consagrará a capacidade humana de dominar a natureza[...]. A idéia 
de uma natureza objetiva e exterior ao homem, o que pressupõe uma idéia de homem 
não-natural e fora da natureza, cristaliza-se com a civilização industrial inaugurada pelo 
capitalismo. As ciências da natureza se separam das ciências do homem; cria-se um 
abismo colossal entre uma e outra [...]. 

 

Desta forma, o animal silvestre, assim como outros bens da natureza, passa a ter agregado a si 
um valor, o qual pode ser influenciado principalmente por variáveis sócio-econômicas, éticas e 
culturais. Em outras palavras, estes animais acabam valorados. Porém, o problema não é 
totalmente devido à valoração imposta a eles, mas sim a sujeição que os animais e algumas 
pessoas passam ao estar envolvidas no tráfico. 
 
No caso dos animais, temos que considerar o fato de que eles passam por um estresse físico e 
mental, sendo submetidos a situações de frio, calor, sede e fome, estas que podem incomodar a 
qualquer um, até mesmo o próprio homem. Ainda, é incontestável que durante todo este processo 
o animal não sinta dor. Apesar do homem não poder identificar com certeza se a espécie sente ou 
não desconforto, ele pode prezar pela aplicação do princípio da igual consideração. Assim, diz 
SINGER (2004) que: 

 
Há, evidentemente, diferenças importantes entre os seres humanos e outros animais e 
tais diferenças devem dar origem a outras tantas nos direitos de cada um. O 
reconhecimento deste fato evidente, entretanto, não impede o argumento em defesa da 
extensão de princípio básico da igualdade a animais não-humanos (p.03). 
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É verdade que o modo de sofrer do homem é diferente dos animais, porém o sofrimento existe e 
isso não pode ser contestado ou se tornar um atenuante para a execução de uma ou outra 
atividade. O fato é que o homem é, em essência, especista e se sente injuriado ao ser comparado 
a um animal. Como prova disso, temos os mais variados adjetivos pejorativos que podem ser 
agregados a uma pessoa como, por exemplo, burro, galinha, porco, cachorro, etc. 
 
Em relação às pessoas envolvidas com o comércio ilegal de animais silvestres, percebe-se que 
elas estão organizadas em uma hierarquia que abrange desde a mais humilde, responsável pela 
coleta do animal em seu habitat, até os grandes traficantes que se encarregam dos contatos com o 
comprador e da distribuição das espécies no mercado, podendo até ultrapassar as fronteiras 
nacionais (LOPES, 2003). Abaixo, na figura 01, apresenta-se a “pirâmide do tráfico”: 

 

  

Figura 01: Hierarquia com os agentes do tráfico. 
 

Nela é mostrada a hierarquia dos agentes envolvidos na atividade, bem como as atribuições do 
mercado de cada um. Na base da pirâmide se encontram os coletores, os quais são nativos das 
regiões onde há a captura dos animais e são economicamente desprivilegiados. Em seguida, os 
pequenos traficantes, que são intermediadores entre os coletores e outros traficantes, ainda 
atendendo as necessidades do mercado local. Seguindo a hierarquia, se encontram os grandes 
traficantes, que abastecem o mercado nacional e os traficantes especializados, estes que estão no 
topo da pirâmide e são responsáveis tanto pela venda dos animais a nível internacional bem 
como pela assistência à casos particulares, como a encomenda de espécies por parte de 
colecionadores e criadores ilegais. 
 
 
CULTURA E ALIENAÇÃO 
O homem, estando inserido em um espaço dinâmico, está sujeito à uma série de influencias que 
já estão arraigadas ao referido espaço. Estas questões podem ser analisadas sobre a ótica cultural, 
a qual, segundo SANTOS (1993), dá a consciência de pertencer a um grupo (p.61). Além de 
considerar a cultura como o elo forte entre homem e espaço, este mesmo autor acredita que por 
mais que as mudanças espaciais aconteçam, 
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A cultura popular tem suas raízes na terra em que se vive, simboliza o homem e seu 
entorno, a vontade de enfrentar o futuro sem romper a continuidade. Seu quadro e seu 
limite são as relações profundas que se tecem entre o homem e o seu meio. Assim, 
desde que imunizadas contra os fatores da banalização que o consumo, entre outras 
causas, carrega, as populações desenraizadas terminam por reconstruir uma nova cultura 
popular, que é ao mesmo tempo filosofia e, por isso, um caminho para a libertação. 
Ultrapassando um primeiro momento de espanto e atordoamento, o espírito alerta se 
refaz, reformulando a idéia de futuro a partir do entendimento novo da nova realidade 
que o cerca (1993, p.66). 

 
Além do espaço influenciar na agregação de certos valores culturais, a própria sociedade pode 
também nos transmitir certos hábitos, os quais podem não se adequar mais à realidade atual. 
Porém, pela influencia natural e pela tradição em manter os costumes, continua-se a praticar 
certos tipos de ações. Assim explica SANTOS (1993): 

 
Quando o homem se defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história 
desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação. 
Mas o homem, um ser adaptado de sensibilidade, busca reaprender o que nunca lhe foi 
ensinado, e vai pouco a pouco substituindo a sua ignorância do entorno pelo 
conhecimento, ainda que fragmentário. O entorno vivido é o lugar de uma troca, matriz 
de um processo intelectual (p.61). 

 
As atitudes adquiridas dos nossos antepassados, os quais viviam sob condições e pressões 
diferentes, não condizem mais, em sua maioria, com a realidade atual. O espaço urbano não era 
tão complexo como hoje; as necessidades do homem não eram tão grandes, não havia tanta 
exigência no consumo; não se exigia muito para viver dignamente; a lógica do capitalismo, 
fazendo referência à política de consumo que o mundo atualmente executa, não influenciava 
diretamente o modo de vida das pessoas, principalmente daqueles que viviam no interior ou em 
capitais menos desenvolvidas, as quais com certeza são o “berço” dessas tradições por estarem 
inseridas em um contexto tipicamente harmônico entre homem e natureza. 
 
Contextualizando o tráfico sobre estas fundamentações, percebe-se que as pessoas são induzidas 
naturalmente a encarar certas atitudes como naturais do ponto de vista social. Uma vez inseridos 
no espaço, inconscientemente somos influenciados pelas situações do cotidiano.  
 
É enfatizado por SANTOS que quanto maior o estranhamento e menores as possibilidades de 
uma adaptação inconsciente, mais os sentidos são despertados para a verdade que esconde os 
objetivos e as relações pessoais (1993, p.61). Porém, a realidade é oposta: o despertar para as 
problemáticas do tráfico não ocorrem justamente por não causar estranhamento e por haver uma 
adaptação inconsciente de parte da sociedade aos fatos, que infelizmente são justificados pela 
ausência de condições básicas, como falta de dinheiro, daqueles que participam do tráfico 
executando o papel de vendedor. 
 
 
METODOLOGIA UTILIZADA  
Visando uma melhor esquematização da pesquisa, sua elaboração foi dividida em duas etapas: 
uma primeira que se baseou em levantamentos de caráter documental e bibliográfico, tendo em 
vista a obtenção de dados preliminares e essenciais, para assim iniciar o desenvolvimento da 
segunda etapa, a qual se constitui em estudos de campo com o objetivo principal da análise in 
loco do comércio ilegal de animais silvestres. 
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Na primeira etapa foram utilizadas como fontes de pesquisa os dados fornecidos pelo Centro de 
Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA-RN e outros obtidos a partir de relatórios 
sobre a temática, elaborado pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres 
(RENCTAS), uma ONG envolvida na causa contra o tráfico de animais silvestres no Brasil. 
 
Para a segunda etapa, se escolheu como objeto de estudo as feiras livres da cidade de Natal, 
capital do Rio Grande do Norte, e outros centros comerciais espalhados pelo Estado, estando 
estes últimos expostos na figura 2 abaixo. 

 

 
Figura 2: Mapa com os municípios representativos para o comércio de animais silvestres 

no Rio Grande do Norte. 

 
Estes locais foram previamente definidos pelo seu “suposto” grau de envolvimento com este tipo 
de atividade, como também partindo da premissa de que são nas feiras livres os espaços onde a 
relação comercial ocorre de maneira fácil (negociável) e informal. 
 
Ainda, foram feitas entrevistas informais com os agentes envolvidos diretamente com o 
comércio no papel de vendedor. A escolha deste método se deu pela tentativa infeliz de 
promover a aplicação de questionários semi-estruturados nos locais de estudo. Esses abordavam 
questões de cunho social e cultural, porém houve forte rejeição por parte dos vendedores, pontos 
focais das análises em questão neste artigo, em responder as questões propostas. Mesmo assim, 
as questões contidas nestes questionários nortearam as entrevistas informais feitas. 
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ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 
Além dos dados obtidos através das visitas de campo, há aqueles conseguidos no Centro de 
Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA-RN. É lá que ocorre o tratamento dos 
animais apreendidos ou entregues voluntariamente. 

  
As análises dos números cedidos pelo órgão revelam que, em âmbito estadual, o maior número 
de entradas se refere às aves. Do total, 77% pertencem a esta categoria. Abaixo, no gráfico (A) 
da figura 3, tem-se a porcentagem correspondente a cada classe animal: 
 

 
Figura 3: Gráficos com as análises estatísticas dos dados fornecidos pelo CETAS/IBAMA-

RN. 

 
Só no primeiro semestre deste ano (2008) chegaram ao centro 500 aves, provenientes de 
apreensões da policia ambiental como também por “entrega voluntária”, termo dado aos 
membros da sociedade que resolvem entregar seus animais silvestres aos cuidados do IBAMA 
para depois soltá-los em seu habitat natural. Em se tratando desta modalidade de entrada no 
órgão, no referido período obteve-se o número de 56 espécimes, cerca de 11% do número total 
de entradas, assim como é mostrado no gráfico (B) acima.  
 
Isso traduz o comportamento da população que, por achar uma atitude normal criar as espécies 
silvestres em ambiente doméstico, os mantêm junto a si, ignorando os perigos que estes animais 
podem oferecer como também o dano ofertado a ele por estar afastado do seu ambiente natural. 
 
Ainda em relação aos animais que dão entrada no órgão, após passado o período de triagem e 
reabilitação, eles são doados para zoológicos e criadores cadastrados no IBAMA ou, caso exista 
condições adaptativas dos animais, são reinseridos em seu habitat. Demonstradas no gráfico (C), 
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as estatísticas revelam que 351 animais (69%) foram soltos nesse período e 104 animais (21%) 
chegaram a óbito. Este número de mortes revela que os animais sofrem bastante ao longo dos 
processos que se seguem até o comércio, não resistindo à violência sofrida. Para os animais que 

veram outros destinos cabe a parcela de 45 animais, correspondendo 9%.  

tacam pela recorrência no CETAS. 
baixo, na tabela 01 observa-se o ranking destas espécies:  

 
Tabela 1: Ranking das espécies recorrentes no 

ti
 
Das aves que deram entrada neste período, algumas se des
A

CETAS. 

ORDEM 
NÚMERO DE 
ESPÉCIMES ESPÉCIMES 

RECORRENTES 
1º Golinha 79 
2º Galo ina  de Camp 55 
3º Bigode 48 
4º Can erra ário da T 45 
5º Azulão 36 
6º Sibite 25 
7º Gaturamo 22 
8º Peri  quito Vaqueiro 21 
9º Primavera 14 

10º Papaguaio Verdadeiro 13 
 
Estes números da tabela 1 são relativos, uma vez que eles irão variar de acordo com o tipo de 
entrada no órgão, pois, como será comprovado adiante, as feiras livres (local este que concentra 
o comércio desses animais) possuem outros animais como recorrentes na venda durante o 

ríodo pesquisado. 

am-se alguns dos materiais 
tilizados no transporte dos animais ao longo das etapas do tráfico. 

 

pe
  
Agora, com relação ao transporte destas aves até o local de comércio, existem algumas 
modalidades praticadas pelos comerciantes. Na figura 4, visualiz
u

 
ura 4: Material apreendido pelo IBAMA-RN: (A) gaiolas, (B) carros usados na captu

e Arribaçãs, (C) gaiolas camufladas e (D) mais gaiolas pre
Fig ra 

e transporte d stes a serem 
destruídas. Fonte: IBAMA-RN, 2008; OLIVEIRA, 2008. 
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As fotos (A) e (D) mostram bem o principal meio de locomoção de aves, sendo estas muitas 
vezes mal acomodadas nas gaiolas por não possuírem dimensões proporcionais ao porte do 
animal. Já na foto (B) são expostos os carros apreendidos pelo IBAMA-RN por transportar e dar 
apoio aos apanhadores de arribaçã no interior do Estado. Ainda, na foto (C) observa-se a 
“camuflagem” que alguns traficantes utilizam no caso de percorrer distâncias consideradas ou 
quando há risco para o traficante de ser pego em flagrante, como por exemplo transportar 
animais em uma viagem de ônibus.   
 
Como resultados da pesquisa de campo, observou-se que as pessoas responsáveis pela venda das 
espécies silvestres são de baixa renda e, além disso, os indícios levaram a crer que a 
comercialização desses animais é uma alternativa de sobrevivência, pois eles têm consciência de 
estar fazendo uma atividade ilegal, mas não deixam de praticá-la por causa da renda mensal de 
cada um. 
 
Já em relação aos compradores, as análises indicam que, ao tomar a atitude de comprar e manter 
um animal silvestre em seus domicílios, as pessoas continuam agindo de acordo os costumes 
antigos de uma época (não tão distante) na qual era possível viver em um ambiente aberto, sem 
causar privações ao animal. As espécies cobiçadas pelos compradores no Estado são as aves, que 
acabam vivendo em gaiolas minúsculas e sujeitas ao frio ou calor.  

 
A seguir, estão expostas na tabela 2 as espécies encontradas nas feiras: 

 
Tabela 2: Espécies Vendidas nas Feiras-livres de Natal. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO PREÇO MÉDIO (R$) QUANTIDADE DE 
ESPÉCIMES 

Azulão Passerina brissonii 13,00 07 

Bigode Sporophila lineola 7,00 09 

Caboclinho Sporophila nigrorufa 10,00 01 

Canário-da-terra Sicalis flaveola 50,00 01 

Curió Oryzoborus angolensis 15,00 02 

Galo-de-campina Paroaria dominicana 28,00 11 

Pássaro-preto Turdus merula 22,00 02 

Sabiá Turdus sp. 8,00 04 

Sibite Coereba flaveola 5,00 04 

Socó Butorides striatus 20,00 01 

Jandaia Aratinga solstitialis 20,00 02 
 
Esta preferência pelos passeriformes pode ser justificada pela facilidade de locomoção por parte 
dos vendedores, uma vez que o comércio se dá de maneira informal e semanal (no caso das 
feiras livres), como também por dispensar cuidados onerosos pelos donos, os quais só precisam 
se preocupar com a limpeza das gaiolas e alimentação das espécies. Além disso, as próprias aves 
possuem atrativos naturais, os quais se expressam através do canto e da plumagem de cada ave.  
 
No geral, os lugares mais relevantes para esse estudo se encontraram na capital do Estado, Natal, 
uma vez que é a localidade onde há maior densidade demográfica e se concentram a maioria das 
relações sócio-espaciais (comércio, serviços, etc.) do Estado. Abaixo, na figura 5, mostra os 
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pontos mais relevantes da cidade em relação ao comércio, destacando-se os respectivos graus de 
relevância de cada feira para este estudo. 

 

 
Figura 5: Mapa com as feiras livres mais relevantes na venda de animais silvestres em 

Natal, RN. 
 
O grau de relevância foi definido de acordo com a quantidade de espécies diferentes encontradas 
no momento das visitas e no número de exemplares de cada uma destas, gerando assim um 
ranking que varia entre baixo e alto ou ainda podendo se classificar como inexistente para os 
casos em que não foi observado qualquer indício do comércio de animais. 
 
Ainda em Natal, as motivações são semelhantes aos demais lugares do Estado, porém os 
vendedores possuem características distintas. Ou eles executam a venda como forma de 
complementar a renda, ou vêem no comércio ilegal de animais silvestres o único modo de obter 
um pouco de dinheiro. Vale também destacar que os pontos de venda que apresentaram maior 
grau de relevância para o estudo estão localizados em bairros caracteristicamente 
desprivilegiados no ponto de vista social e econômico, como por exemplo, o bairro Planalto, cuja 
feira livre está exposta na figura 6 abaixo. 
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Figura 6: Foto da feira do planalto em Natal. 

 
Estes fatos, infelizmente, podem justificar a ação destes vendedores frente às dificuldades que 
eles estão sujeitos a passar por estarem inseridos em um contexto desigual aos padrões essenciais 
à sobrevivência humana. 
 
Em relação às áreas de captura, constatou-se que cabe às cidades do interior do Estado este 
papel. Além disso, o fator psicossocial entra em cena: os costumes herdados de nossos 
antepassados acabam se tornando justificativas para que a captura e a posterior venda seja uma 
considerada uma prática normal por quem a pratica. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o exposto no artigo, a análise do tráfico de animais silvestres no Estado do RN 
permitiu a identificação de uma série de fatores relacionados ao tráfico. Questões como as 
principais motivações que levam uma pessoa a vender ou comprar um animal foram discutidas. 
De maneira geral, elas estão intrinsecamente relacionadas à questões culturais, que são 
repassadas pela sociedade. 
 
Percebeu-se também o tráfico propriamente dito não existe: o que há no Rio Grande do Norte 
são organizações menos complexas, promovidas por pessoas de baixa renda, as quais vêem neste 
tipo de comércio uma fonte fácil de obtenção de dinheiro. Além disso, constatou-se que os 
animais mais procurados são as aves. 
 
Desta forma, espera-se que os resultados desta pesquisa expostos neste artigo despertem nos 
homens a consciência do dano causado aos animais quando qualquer tipo de atividade que 
permeia o tráfico ou até mesmo quando há a criação dos animais silvestres em ambiente 
doméstico. 
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Que as explanações aqui feitas alertem a todos deste grave problema pouco discutido á nível 
estadual e que as autoridades tomem as devidas decisões sejam tomadas a fim de evitar que a 
fauna local corra certos riscos que podem ser combatidos com simples atitudes. 
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RESUMO 
As mudanças ocorridas no espaço onde hoje estar situado o bairro da Ribeira, em 
Natal/RN, são frutos de uma interferência que tem o homem como agente ativo e regida 
por um fator oculto de um sistema de produção que dominou todo o período de 
transformação e que ainda continua influenciando aquela porção de espaço.  
Com essa visão crítica e alicerçada nas correntes de pensamento de autores como 
Roberto Corrêa, Ana Fani Carlos, David Havery e, somada a uma pesquisa 
bibliográfica, além dos antes citados, com de outros autores locais que fazem 
referências em seus estudos análises sobre a cidade de Natal e do bairro, juntamente 
com documentos da Prefeitura que regulamenta as ações de preservação e revitalização, 
o presente artigo mostra a metamorfose por qual sofreu a Ribeira - segundo bairro mais 
antigo da capital do Rio Grande do Norte – causada pela intensa atividade comercial 
que gerou os recursos necessários para as suas mudanças, apontar as causas do seu 
apogeu e posteriormente a sua decadência, junto com as tentativas de recuperação do 
bairro frente ao abandono, as políticas públicas de revitalização que levaram a 
recuperação de bairros.  
Identificaremos as características urbanísticas e sociais da Ribeira do século XXI e as 
novas medidas a serem implementadas pela Prefeitura Municipal do Natal, tomando 
como base soluções que foram adotadas em situações semelhantes com bairros em 
cidades diferentes, agora, para recuperar a Ribeira visando à revitalização comercial dos 
tempos de ouro e povoamento por meios de programas habitacionais, gerando assim 
uma nova perspectiva quanto à atração de capital, que será novamente o combustível 
para a transformação do lugar.  
Metodologia 
O presente trabalho foi criado a partir de uma vasta pesquisa bibliográfica em relação à 
história do bairro, sua atual situação em termos de infra-estrutura, e populacional, de 
acordo com dados colhidos na Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e 
uma análise das principais soluções apontadas pela Prefeitura do Natal - publicada em 
alguns jornais do Rio Grande do Norte – com o intuito de novamente levar a Ribeira a 
reviver os seus tempos de glamour como um importante bairro da cidade.    
 
Palavras-chaves: Ribeira, Capitalismo, Espaço e Revitalização. 
 
 
INTRODUÇÃO 
O espaço sofre alterações com o passar do tempo devido a eventos produzidos pelo 
capital, tendo o homem como um ser consumista, principal elemento motriz deste 
sistema. O lugar, como uma porção do espaço qualquer, neste caso a Ribeira - bairro da 
cidade de Natal capital do Rio Grande do Norte -  é uma vítima deste fenômeno ao 
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passar do tempo, tendo alterado as suas características físicas de sua paisagem, ao passo 
em que se consolidava o regime capitalista na região. A antiga área do comércio foi o 
corredor principal do desenvolvimento com sua grande atividade comercial, responsável 
pela chegada da infra-estrutura ao bairro.  
Pelo caís 10 de Junho, situado neste bairro, chegavam através de mercadorias vindas 
dos mais diversos territórios do país, o capital fundamental para a consolidação do 
bairro e conseqüentemente o desenvolvimento de Natal e posteriormente do Rio Grande 
do Norte.  
Estava ali a oportunidade de novos negócios que diversificariam o leque de opções na 
velha Ribeira, tornado-a uma senhora respeitável de extremo movimento comercial e de 
lazer, seja pela contemplação de um pôr-do-sol ao fundo do Rio Potengi ao final da 
tarde, ou das intensa noitadas pelos bares, clubes de dança e “casas de mulheres alegres” 
como eram conhecido os prostíbulos locais na época, freqüentados pelos mais diversos 
segmentos sociais até então, com destaque para as elites burguesas da cidade que 
circulavam por lá durante os anos 40 até o final da Segunda Guerra Mundial. Esta 
última ao seu término, não só deixava apenas a Europa destruída, como também a 
Ribeira, não fisicamente, mas economicamente pela falta de consumidores para que ela 
tinha de oferecer. Consumidores estes que foram buscar novas opções para satisfazer 
seus anseios em outras partes da cidade provocando a evasão dos comerciários e 
porventura o abandono do local. (PAIVA CASTRO, 2006). 
Muito se tentou fazer para que a Ribeira podesse novamente ressurgir, mas o máximo 
que se conseguiram foi uma revitalização parcial da antiga Rua do Comércio – atual 
Rua Chile - necessitando uma intervenção que não seja apenas paliativa, mas eficaz da 
administração pública, agente modelador de seu espaço.    
 
  
CARACTERÍSTICAS URBANAS E SOCIAIS 

Oficializado com bairro em 30 de setembro de 1947 por meio da Lei Nº 251, 
sancionada pelo prefeito Sylvio Pedroza, a Ribeira esta localizada na Região 
Administrativa Leste e faz limites com os bairros das Rocas a Santos Reis ao Norte, 
Cidade Alta ao Sul, Rocas e Petrópolis ao Leste e com o Rio Potengi ao Oeste.  

 
Possui uma área total de 60,50 ha com uma população estimada em 2.357 

habitantes. Quanto aos aspectos urbanísticos, segundo a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo (SEMURB) o bairro possui um total de 1406 unidades 
residenciais, na maioria quitada com abastecimento de água por maio de rede geral 
abrangendo 97,93%, incluindo o comércio e indústrias. Ligações de esgotos sanitárias 
praticamente rateadas por igual entre residências e comércios, a rede elétrica totaliza 
1.271 ligações o lixo produzido no bairro é 97,93% coletado, pavimentação e drenagem 
total das suas avenidas ruas e travessas.   

 
Conta com uma escola (particular) três centros de saúde e uma policlínica, sete 

delegacias e um mercado público (canto do mangue). No esporte e lazer possui um 
estádio e cinco praças. É servida de um sistema de transporte público com quarenta e 
oito linhas que passam pelo bairro totalizando um fluxo de 847 veículos/dia, e uma 
estação ferroviária que liga aos bairros das demais Zonas do município, assim como, os 
municípios de Extremoz, Ceará-mirim e Parnamirim.  

 
O bairro infelizmente possui uma localidade definida segundo Lima (2001) 

como sendo uma área de interesses comum denominada de zona especial de interesse 
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social, conhecida como maruim com um total de 143 edificações onde residem 572 
pessoas vítimas da segregação espacial. De acordo com Harvey (1993) [...livre 
mercado... que nada faz pelos podres, exceto ejetá-los para uma nova e bem tenebrosa 
paisagem pós-moderna de falta de habitação...], reforçando as palavras anteriormente 
citadas por Lima .  

 
Conforme o Plano Diretor de Natal (Lei Complementar 07/94), [... “a Ribeira 

integra a Zona Adensável em que os parâmetros básicos podem ser ultrapassados até os 
limites máximos de 300 Hab/ha para densidade, de 3,0 para o coeficiente de 
aproveitamento mediante outorga onerosa.”...]. Hoje esta densidade encontra-se em 
torno de 38,96 Hab/ha, muito abaixo do limite máximo tolerável.  

 

Sua população, definida pelo escritor Guto de Castro (2000) como: 

 
[... Um povo pacifico, acolhedor... que cultiva a paz entre seus semelhantes... 
Um povo inteligente, criativo e que de suas entranhas nasceram homens 
como Pedro Velho, Ferreira Itajubá, Newton Navarro, Henrique 
Castriciano, Aderbal de França, Erasmo Xavier, Januário Cicco, Câmara 
Cascudo e tantos outros que amaram essa terra e viveram por ela...] 

 
É composta na maioria por uma faixa etária entre os 15 a 24 anos, caracterizado 

uma população composta por jovem com um perfil econômico com rendimentos na casa 
de um salário mínimo (21,71%), deixando a Ribeira em 7º lugar dentre os 36 bairros de 
Natal quanto ao rendimento médio mensal totalizando R$ 1.704.89 e uma taxa de 
alfabetização em torno de 82,33% segundo o censo demográfico do ano 2000. (IBGE, 
2000). 

 
O bairro possui como principal atividade empresarial o comércio de grande 

tradição predominando o ramo atacadista de mercadorias em geral com destaque para 
produtos alimentícios e representações comerciais de matéria-prima, agrícolas e animais 
vivos.  

 
Em segundo lugar aparece a indústria que esta atrelada a construção civil, a 

fabricação de móveis e oficinas mecânicas e por último dos serviços com grande 
concentração de oficinas de reparação de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal 
e doméstico, e do ramo alimentício com restaurante, bares, lanchonetes etc.  

 
A população residente no bairro possui o ainda, segundo a própria SEMURB 

(2007), de uma infra-estrutura urbana mediana, fato que levou a prefeitura aprovar a Lei 
Nº 4932/97 denominada Operação Urbana Ribeira, que será detalhada numa próxima 
oportunidade. 
 
 
AS MUDANÇAS NO SEU ESPAÇO NO DECORRER DA HISTÓRIA 

A Ribeira era inicialmente composta pela Igreja do Bom Jesus das Dores com 
seus traços barrocos ao centro - na época apenas com uma torre, por uma grande área de 
terras num emaranhado de sítios onde seus proprietários não tinham idéia de que ali 
estaria o primeiro portal para o desenvolvimento de Natal. Na época era preciso obter 
aquelas terras para dar prosseguimento ao progresso local. CORRÊA (1969, p.16) 
ressalta que: 
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[... A propriedade fundiária da periferia urbana, sobretudo aquela 
de grande cidade, constitui-se no alvo de atenção dos proprietários de 
terras. Isto se deve ao fato de estar ela diretamente submetida ao processo de 
transformação do espaço rural em urbano...]. 

 
 Com a posse das terras foi dado início ao processo de ocupação local, nestas 

alturas a Ribeira já contava com alguns armazéns de mercadorias voltados para o 
abastecimento de Pernambuco até o final do século XVIII.  Suas principais ruas dos dias 
de hoje (ruas Duque de Caxias, Dr. Barata, Chile e Frei Miguelino) não registravam 
nenhum movimento significativo até então. Só a partir do século XIX, como relata 
Rubens de Souza Passos (1998 p. 58), [... “a Ribeira começa a tomar a forma de bairro 
pioneiro da cidade, impulsionada por um comércio nascente que mostra grande impulso 
a partir do início da construção do cais do porto”...].  

 
Este inicialmente conhecido como Alfândega construído em 1863 e substituído 

pelo cais 10 de junho situado na Rua Tavares de Lira, denominado antigamente pelos 
moradores como a boca do rio dos velhos “canguleiros”.  

 
O comércio trouxe as primeiras edificações para a Rua do Comércio – atual Rua 

Chile – e juntamente as repartições públicas como a sede da administração Provincial 
constituindo a chamada Cidade Baixa, que se limitava com a sua co-irmã Cidade Alta 
por uma área onde hoje se situa a Rodoviária Presidente Kennedy e a Praça Augusto 
Severo, área esta descrita como [“... uma campina alagada pelas marés do Potengi.”...] 
(CASCUDO Apud PAIVA DE CASTRO, 2007), onde nesta mesma localização teve 
início no não de 1898 a construção do Teatro Carlos Gomes.  

 
Graças ao crescente comércio instaurado no bairro nos meados do século XX, 

somadas com a presença de grandes firmas como a João Galvão e Cia. (tecidos), 
Loureiro Barbosa e Cia (filial de uma empresa pernambucana), S.A. Wharton Pedrosa 
(exportação de algodão), Julius Von Shosten e Cia (empresa inglesa) e a famosa 
Dispensa Natalense (setor alimentício) a Ribeira apresentou um tímido mas presente 
processo de desenvolvimento e urbanismo. Então, sendo assim, o bairro começou a 
receber as primeiras obras de destaque no município como realizações na área de 
iluminação pública e pavimentação de ruas; o início da construção da Estrada de Ferro 
Central do Rio Grande do Norte, da empresa inglesa Great Western, iniciada em 1903 – 
partindo da aldeia de Coroa em frente ao cais 10 de Junho; a construção do atual porto 
de Natal localizado na Rua Chile em 1919, medindo duzentos metros de extensão por 
dezesseis de largura, possibilitando a atracação de dois navios ao mesmo tempo.  

 
De acordo com o site Fortune City (1999), também foram realizadas outras obras 

de origem da iniciativa privada como em 1938 com a inauguração do Indicador Agência 
Pernambucana de notícias, com sede na Rua Tavares de Lira que dispunha de serviço de 
audio-difusão composta por vinte e duas “bocas de ferro” (auto falantes) distribuídas 
pela Ribeira e outros bairros como Rocas, Cidade Alta e Alecrim. O Indicador 
transmitia ao povo natalense músicas, enviava mensagens amorosas e notícias como a 
que foi considerada um marco na imprensa internacional quando no ano de 1938 
aconteceu o primeiro noticiário em língua portuguesa transmitida pela BBC de Londres, 
que tinha como destaque o surgimento da Segunda Guerra Mundial divulgada pelo 
jornalista Manoel Braulen.  
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Devido às ações de infra-estrutura que a Ribeira recebeu, houve uma maior 

preferência por outros comerciantes que iniciaram as atividades de outros negócios 
como de hotelaria (Hotel Internacional na esquina onde hoje é a empresa Ecocil, Grande 
Hotel instalado na Rua Tavares de Lira onde hoje é o fórum da Ribeira e o Hotel 
Central na Rua Câmara Cascudo, único ainda que resta); casas comerciais (Casa 
Comercial de Secos e Molhados); farmácias, sendo a primeira inaugurada a Farmácia 
Santa Cruz na Rua Dr. Barata, no prédio do atual endereço do Tradutor Oficial do 
Estado; padarias com a Padaria Palmeiras, principal padaria do bairro, situada na Rua 
Frei Miguelinho onde hoje é o Centro Cultural Casa da Ribeira.  Já no início do século 
XX apareceram os negócios ligados ao segmento de lazer e entretenimentos como o 
Teatro Carlos Gomes (Teatro Alberto Maranhão) inaugurado em 1904, o primeiro 
cinema da capital (Cinema Politheama); clubes de dança; clubes sociais com destaque 
ao Clube Carneirinho de Ouro situado na Rua Tavares de Lira, reduto dos comerciantes, 
profissionais liberais e magistrados da sociedade potiguar. (FORTUNE CITY, 1999). 

 
  Ainda foram abertos bares e os tradicionais cabarés do beco da quarentena e das 
travessas Peru, Venezuela e Chile. Todos estes comércios foram responsáveis pela 
caracterização do bairro em seu período áureo que durou até a década de 40, onde 
recebia diversos seguimentos da sociedade, e principalmente, da elite natalense.  
 

A partir destas obras que foram concretizadas do início até a metade do século 
XX, aliada a disponibilidade de terras para construção que gerou conseqüentemente a 
atração destes novos comerciários reforça a idéia de que isto só foi possível devido a 
ânsia de consumo do espaço pelos proprietários dos empreendimentos comerciais. 
Segundo CORRÊA (1969, p.13), porque estes mesmos proprietários dos meios de 
produção:  

 
[... Necessitam de terrenos amplos e baratos que satisfaçam 

requisitos locacionais pertinentes às atividades de suas empresas – junto ao 
porto, às vias férreas ou locais de ampla acessibilidade à população...].  

 
Quanto à circulação de pessoas pelo bairro, além do movimento registrado no 

início do século ocasionado pela atividade industrial, comercial e serviços, no período 
decorrente da Segunda Guerra Mundial a Ribeira foi freqüentada por várias 
personalidades civis e militares que percorreram suas avenidas, ruas e vielas em busca 
dos grandes bailes dos finais de tarde realizados na época. Foi também ponto de 
passagem da comitiva do presidente do Brasil Getúlio Vargas e dos Estados Unidos 
Franklin Delano Roosevelt em direção ao histórico encontra na Rampa. Com o término 
do conflito mundial a Ribeira, já não mais sendo a sede do administrativo desde 1902, 
começa a perde seus freqüentadores e conseqüentemente os seus comerciantes, que não 
tendo mais clientela vão buscar novos consumidores em outros bairros como Cidade 
Alta e o Alecrim. (PAIVA CASTRO, 2006). 

 
Com isso podemos verificar mais uma mudança no espaço com o esvaziamento 

do bairro que perde praticamente a suas características restando poucos agentes de 
resistência, caracterizando, de uma forma analógica comparando os bairros com cidades 
identificou o seguinte: 

 
[“... a cidade nova, paralela, que passa a assumir as funções político-
administrativas, econômicas e comerciais atrai todas as atenções e 
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concentra riquezas e prestígio... se dirigem as ondas migratórias; é tradições 
e costumes regionais...”] (FREITAG,  2003, p.115). 

 
Apesar deste esvaziamento da Ribeira, até o final da década de 80, o poder 

público ainda realizou algumas obras como a implantação da Delegacia Fiscal em 1955, 
no atual endereço, a inauguração da Rodoviária Presidente Kennedy de onde partia os 
ônibus com destino ao interior do estado e outros cidades do Brasil, início das operações 
das barcas de travessia do Rio Potengi que tinha como ponto de embarque o cais 10 de 
Junho e destino final a praia da Redinha na outra margem e a conclusão das obras de 
drenagem e esgotamento sanitário em 1983, acabando com os transtornos causados 
pelos constantes alagamentos no período das chuvas. Percebemos que durante o passar 
dos anos a Ribeira sofreu uma grande transformação em seu espaço, lapidado por uma 
mudança de valores e costumes proporcionados pelo capitalismo, fato este reforçado na 
visão de Carlos (1994, p.33) quando associa as mudanças ocasionadas no espaço dos 
dias atuais pela história definindo como sendo: 

  
[...] o movimento histórico do processo de produção espacial que desvenda o 
fato de que o espaço geográfico não é nem eterno, nem inerte e imóvel, e 
tampouco natural, mas um produto concreto de relações sociais 
historicamente determinadas [...]. 

 
  O bairro da Ribeira foi incluído na Zona Especial de Preservação Histórica pela 
Lei Municipal Nº 3.942 de 09 de Julho de 1990, ficando proibida a demolição prédios 
ou parcelamento do solo sem prévia autorização do órgão de preservação histórico do 
município. Notamos que assim mesmo o poder público deixa uma lacuna que propicia 
aos detentores dos meios de produção para satisfazer seus interesses quando ainda 
permite a realização de obras que vão contra os tramites legais, não sendo mais ilegais 
quando da aprovação do projeto pelo gestor municipal. O sitio histórico da Ribeira deve 
ser preservado a qualquer custo, porque [“... reflete através do seu patrimônio humano, 
histórico, arquitetônico e de seu traçado urbano, os quatro séculos de historia desse 
município”...]. (CASTRO, 2000). 
 
 
A REVITALIZAÇÃO COMO MEIO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DE 
UM POVO 

Com a necessidade de preencher o imenso vazio que se instaurava dentro da 
Ribeira ocasionado pelo abandono de seus domicílios e conseqüentemente a degradação 
do patrimônio histórico presente naquela área por meios de seus prédios teve início uma 
grande preocupação com o destino da preservação do sítio histórico da Ribeira. 
Conforme (ROSSI apud HARVEY, 1993): 
 

[... O impulso de preservar o passado é parte do impulso de preservar o eu. 
Sem saber onde estivemos, é difícil saber para onde estamos indo. O passado 
é o fundamento da identidade individual e coletiva; objeto do passado são 
fonte da significação como símbolo culturais...]. 
 

De fato, quando Aldo Rossi faz referência deste comentário paramos para 
refletir na real necessidade de preservamos a nossa história, pois, apenas com as 
analises dos fatos passados que contribuíram para a produção do espaço atual é que 
poderemos projetar um futuro mais promissor. 
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Para conseguir a preservação de uma área de importância histórica, que em 

muitos casos encontra-se com alto nível de degradação, foi planejado um processo que 
ao mesmo tempo recuperaria fisicamente a área e proporcionaria uma volta dos antigos 
hábitos locais. Deste processo denominamos de revitalização ou restauração. Mas o é 
que preciso para esse processo de revitalização? 

De acordo com Krier apud Havery (1993). 

 
[“... a restauração de um tecido urbano mais antigo e a sua 

reabilitação para novos usos quer a criação de novos espaços que exprimam 
as visões tradicionais com todo o avanço que as tecnologias e matérias 
modernos permitem”...].  

 
Então analisando o que Krier propôs e partindo do princípio entendemos, neste 

caso como sendo a necessidade de recupera as suas funções perdidas como a 
mobilidade, trabalho, ócio e habitação ocasionada pelas mudanças permanentes que as 
cidades estão sujeitas. (DESSAI e PILLAI Apud NOBRE, 1990) aponta duas soluções 
para revitalização de áreas urbanas degradadas: A erradicação através da renovação do 
ambiente construído. Medida esta não interessante para o caso da Ribeira; e a 
reabilitação através de projetos de melhorias. Solução de melhor aceitação.  

 
Dentre as estratégias que contemplem um projeto de melhorias para reabilitação, 

é necessário um a solução que busque facilitar a volta dos antigos freqüentadores assim 
como, de proporcionar uma nova opção de escolha para novos possíveis freqüentadores. 
Sendo assim, sugere-se a facilitação de acessibilidade das áreas centrais por meio de 
reforço dos sistemas de transporte coletivo com uma eficiência e integração; um 
repovoamento e readesamento habitacional; oportunidades de novas atividades 
econômicas; um melhor relacionamento entre desenho urbano que seja ao mesmo tempo 
adequado e que respeite o patrimônio histórico, adotando medidas de mobiliários 
urbanos; arborização; melhoramento na iluminação pública; redução no tráfego de 
veículos; reforço na segurança; presença de órgão da administração pública no local e 
incentivos fiscais para atrair empresas para o bairro. 

 
Seguindo estes preceitos, algumas outras cidades conseguiram obter êxito nos 

seus projetos e programas de revitalização de cidades e bairros. Um exemplo de 
destaque neste tipo de ação foi à revitalização do bairro de Fells Point na cidade de 
Baltimore (EUA) descrita por Del Rio (1990. P. 146), onde foi implementado em 
meados da década de 50 um projeto que envolvia um grupo de empresário que por meio 
de uma empresa consultora, elaboraram um Plano Diretor, que foi destinado a Prefeitura 
para gestão, com poderes que podesse enfrentar a crise econômica que assolava o país 
até então. 

 
Ainda de acordo com Vicente del Rio (1990, P.146), o sucesso da reabilitação 

do bairro Fells Point decorreu do: [“...interesse do grupo empresarial local, o espírito 
empresarial da Prefeitura, a conjunção de esforços entre o setor público e privado, e a 
qualidade do programa e do projeto de renovação”...]. 

 
 A partir de então, foi aberto o caminho para outros projetos de revitalização que 

contemplaram o restante de Baltimore, gerando uma valorização do solo que exigiu da 
Prefeitura uma maior fiscalização urbanística com o intuito de preservar o patrimônio 
arquitetônico e ambiental. 
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Quanto às experiências a nível de Brasil tomemos como referências os projetos 

implantados na Bahia e em São Paulo. No primeiro caso, no bairro do Pelourinho em 
Salvador, que a partir do século XIX começou a conhecer a decadência com a saída das 
atividades econômicas e da população. Para recuperar a área, no ano de 1985 – após 
receber o titulo de patrimônio da humanidade pela UNESCO- até 1989, a Prefeitura 
implementou o primeiro projeto de reabilitação com o objetivo de manter as raízes 
sócias e culturais africanas. Foram restauradas as edificações históricas da Belvedere da 
Sé, Complexo Barroquinha, Casa do Benin, Casa do Olodum entre outros. Com o início 
da década de 90 o governo do Estado promoveu uma intervenção e eleborou projetos 
para promover a restauração física da área e aproveitar o seu potencial econômico. 
(NOBRE, 1990). 

 
E por fim, destacamos o Plano Reconstruir o Centro promovido pela Prefeitura 

de São Paulo que buscou uma diversificação funcional e social, promovendo atividades 
de moradia, emprego, cultura, lazer, educação e representação do poder público no 
centro histórico de São Paulo. 

 
No caso especifico da Ribeira no ano de 1993 começou a ser organizar as ideais 

para a revitalização do bairro. O ponto de partida foi à realização do Seminário Ribeira 
Velha de Guerra onde foram discutidas várias propostas para a reconstrução local. 
Depois vieram os movimentos Viva Ribeira e o Projeto Fachadas da Rua Chile que no 
ano de 1994 recebeu maiores investimentos para aplicação em pavimentação, 
iluminação e recuperação de fachadas dos imóveis da Rua Chile, denominados por Guto 
de Castro como “uma imensa máquina do tempo”, e agora um ponto de encontro das 
noites natalenses.  

 
Ao final das obras nada mais foi feito para continuar com a revitalização da 

velha Ribeira. Após 14 anos, precisamente no ano de 2006, a Prefeitura do Natal, por 
meio da SEMURB, apresentou uma nova proposta composta de programas, projetos e 
ações para o bairro durante um seminário realizado dia 21 de setembro, na Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que contou com os vários segmentos da 
sociedade, da Caixa Econômica Federal, representantes do Governo da França, e do 
Ministério das Cidades, além de empresários, instituições, associações e entidades do 
bairro, onde foram discutidas políticas públicas para restauração urbana e moradia no 
bairro. Com isso a Prefeitura busca novamente atrair freqüentadores para um bairro que 
de grande importância para a história da cidade, do estado e do país em que [“... já 
recebeu homenagens em letras de músicas, livros e crônicas”...]. (PAIVA CASTRO, 
2006).      
 
 
AS PRIMEIRAS SOLUÇÕES ADOTADAS PARA REVITALIZAR A RIBEIRA      
 A Ribeira é um centro urbano entre tantos, alvo de um processo de degradação 
físico-social que acontece de forma lenta, porém constante. Este processo ocorre em 
escala mundial, porém de forma diferente em cada país. Além disso, tornasse mais 
danoso em países pobres, uma vez que a liberação de recursos para programas de 
recuperação é mais difícil. 
 

Uma das conseqüências do esvaziamento do bairro é a migração que o mesmo 
sofreu, no qual podemos citar a mudança de prédios comerciais, de prestadores de 
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serviços e até da estação rodoviária para o bairro Cidade da Esperança, que começou a 
funcionar em 1982. Estes estabelecimentos seguiram a tendência de localização 
próxima a empreendimentos catalisadores, como shopping centers, grandes 
supermercados e os grandes conjuntos habitacionais. Essas mudanças são rodeadas de 
uma complexidade tamanha, porque tudo isso é fruto do processo de interação entre o 
espaço urbano e os agentes que o integram. Para Corrêa (1969, p. 11), 
 

[... “A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a 
um constante processo de reorganização espacial que se faz via 
incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, 
deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da 
infra-estrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e 
econômico de determinadas áreas da cidade”...]. 

 
 
O INÍCIO 
 A preocupação com o bairro da Ribeira não é recente. Verifica-se que desde a 
década passada há ações, embora de forma lenta, com propósito de reorganizar o 
segundo bairro mais antigo da cidade do Natal. Pode-se apontar como uma das 
primeiras ações a criação da Lei nº. 3.942 de 09/07/90, na qual tratava da legislação 
especifica sobre o sítio histórico da cidade do Natal, chamada de Zona Especial de 
Preservação Histórica (ZEPH). Esta lei englobava os bairros da Ribeira e da Cidade 
Alta e tinha por objetivo a preservação das ruas e das edificações, exigindo que 
qualquer modificação tivesse o parecer favorável do Setor de Patrimônio Histórico da 
Prefeitura. (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 1990). 
 
 Logo em seguida, em 1992 foi criada a Lei nº. 4.069, de 21/05/92, que 
estabelecia normas especificas das atividades portuárias, chamadas de Zona Especial 
Portuária (ZEP), complementando a lei de ZEPH. Dois anos depois, é publicada a Lei 
complementar nº. 07 de 09/09/94 - Lei Plano Diretor de Natal, na qual os bairros 
Ribeira e Cidade Alta são definidos como áreas especiais de operação urbana, ou seja, 
áreas em que melhorias sejam implementadas em virtude de parcerias entre os poderes 
público e privado. (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 1992 e 1994). 
 
 O passo mais importante viria com a criação da Lei nº. 4.932 de 30/12/97 - 
Operação Urbana Ribeira (OUR), que regulamentou a área especial de operação urbana 
referente ao bairro da Ribeira, adotando prescrições urbanísticas diferenciadas e 
isenções de impostos como incentivo, principalmente para uso residencial. Entre as 
medidas previstas, podemos arrolar algumas como: pintura e sinalização de 
monumentos e sítios históricos, implantação de calçadões, promoção de eventos 
artísticos, melhoria na segurança pública, implantação de projeto de reorganização do 
sistema viário, iluminação pública e estímulo reabitação do bairro. Entretanto, as coisas 
não aconteceram conforme o esperado, essa lei teve validade de seis anos, foi 
prorrogada por um ano, depois por mais dois e chegou ao fim sem ter cumprido muitas 
de suas metas. Por isso, com o objetivo de dar continuação aos programas de melhorias, 
com a realização de intensa campanha de marketing denominada de “Ribeira Viva – 
Renasce a Estrela”, é instituída em 04 de Janeiro de 2007, com validade de seis anos, a 
Lei Complementar 79/2007. Essa nova lei pode ser considerada como uma atualização 
da lei instituída em 1997. (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 1997 e 2007). 
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AS OBRAS 

Projeto Largo do Teatro Alberto Maranhão 
As obras do projeto incluíram mudanças no sistema viário, no antigo prédio de terminal 
de passageiros aonde irá funcionar o Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão - em 
que será o local de reunião das mais expressivas manifestações da cultura popular da 
capital e do estado - e a reforma da Praça Augusto Severo. No que se refere ao primeiro 
item, os ônibus das linhas intermunicipais da Grande Natal não tem mais paradas no 
local; já os pontos de parada dos inter-bairros foram transferidos para a retaguarda do 
prédio do antigo terminal rodoviário; outra mudança foi a implantação de uma estação 
de transferência. No segundo ponto, a fachada do prédio foi recuperada e no seu interior 
funcionará um museu, um auditório, uma galeria de artes e boxes de serviços. Já no 
terceiro ponto, que se refere à reforma da praça, houve uma obra de ampliação, que 
retomou o tamanho original, substituição de todo o piso e luminárias, além do 
desenvolvimento de um projeto paisagístico. 
 
 A inauguração das obras ocorreu no dia 27/06/2008, porém seu funcionamento 
total só está previsto após uma grande inauguração no dia 22 de agosto do corrente ano, 
dia do folclore. De acordo com Ana Mirian, titular da SEMURB, em entrevista ao jornal 
Tribuna do Norte, espera-se utilizar o espaço para cunho cultural, além de ser o ponto 
de partida do corredor histórico-cultural. Continua declarando que se pretende promover 
visitações tanto da população quanto turísticas. Para isso está sendo desenvolvido um 
calendário de atividades permanentes, que incluirá apresentações da orquestra sinfônica, 
ballet municipal, shows itinerantes, feiras de artesanatos e antiguidades. 
 
 
Rehabitar 
 A revitalização da Ribeira é um processo gradual, e o projeto Rehabitar é 
mais um passo importante que o poder público municipal pretende atingir. Trata-se da 
recuperação habitacional do bairro, por meio da restauração de prédios históricos 
transformando-os em imóveis habitáveis. Em parceria com a Caixa Econômica Federal, 
dentro de seu programa de incentivos a revitalização de sítios históricos através da 
preservação patrimonial e desenvolvimento urbano. Para tanto, foi inicialmente 
realizado uma pré-inscrição dos interessados em estabelecer moradia no local e foi 
atingido um número que se aproxima dos 15 mil candidatos. A Secretaria Especial de 
Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) fez dossiês de cinco imóveis para estudo. A 
princípio pretendia-se o edifício Bila, construído na década de 50, dotado de traços do 
estilo Proto-Moderno e localizado na Avenida Duque de Caxias, que ainda hoje possui 
uso misto originalmente previsto com o pavimento térreo ocupado por serviços, e os 
pavimentos superiores, destinados a habitação, que se encontram desocupados, porém o 
mesmo foi comprado por um particular francês que tem interesse de usá-lo para 
habitação, mas sem interferência direta da prefeitura. Está em fase de negociação o 
prédio do Hotel Central, situado na Rua das Virgens, ainda consta nos dossiês outros 
quatro imóveis situados na Tavares de Lira, Rua Chile, Praça Augusto Severo e Rua Dr. 
Barata. Segundo Josuá Neto, gerente de Desenvolvimento Urbanístico da Caixa 
Econômica Federal, em entrevista ao jornal Diário de Natal, o banco federal possui 
diversas formas de financiamento de habitação, dependendo do perfil dos moradores, o 
Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é o mais adequado por já tido resultados 
satisfatórios em outros programas habitacionais dentro de áreas de revitalizações como 
o centro histórico de São Paulo. Segundo o jornal Correia da Tarde de 01 de novembro 
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de 2006, a Prefeitura ainda promete pra quem restaurar ou recuperar os prédios antigos 
com a instalação de atividades produtivas voltadas para o comércio, turismo, cultura, 
lazer ou uso residencial, terá incentivos fiscais podendo chegar a isenção do IPTU 
(imposto Predial Territorial Urbano) com prazo máximo de 15 anos e máximo de 60% 
de desconto no Imposto Sobre Serviço (ISS) em atividades de diversão pública 
realizadas ou instaladas em prédios restaurados.  
 
 Entre os programas acima destacados, podemos enfatizar ainda as obras de 
acessibilidade da Avenida Duque de Caxias, contemplando sinalização e a construção 
de novos abrigos aos passageiros, mas, que vem gerando uma insatisfação por parte dos 
freqüentadores do bairro devido a retirada de algumas arvores sem a devida reposição, 
mudando a paisagem e gerando um aquecimento da temperatura local . Também merece 
destaque a intervenção que ultrapassou os limites do bairro e se estendeu por parte das 
Rocas. Este processo realizou a construção do mercado do peixe em junho de 2007; da 
Praça do Pôr do Sol (antigo Canto do Mangue), inaugurada em janeiro de 2008; e do 
Mercado Modelo, que tem previsão de entrega para outubro de 2008 e terá, além dos 88 
boxes, praça de alimentação, banheiros acessíveis para portadores de deficiência física, 
fraldário, sala de reunião, depósito, local para o gás e o lixo, elevador hidráulico e uma 
área destinada a telefones públicos. Pode-se ainda citar como ação indireta do poder 
público, a construção da Ponte Newton Navarro e a pretensão de ampliação do porto da 
cidade do Natal, que influenciarão a revitalização da Ribeira. Emerson Fernandes, 
presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), explica em 
entrevista a Revista Portuária, que ainda este ano poderão se iniciar as obras, com o 
Projeto de Dragagem que visa aumentar a profundidade do rio de 10 metros para 12,5 
metros, possibilitando assim ao porto receber embarcações de maiores calados e a 
remoção da favela do Maruim e para parte da área de tancagem da Petrobras em 
processo de desativação, em Santos Reis, que favorecera a expansão pátio de 
contêineres do porto. Todas essas medidas acarretarão mudanças na economia local 
atraindo mais investimentos. Também merece destaque a construção do Terminal 
Pesqueiro Público de Natal que será construído à margem do Rio Potengi, em área 
urbana da Ribeira, à frente do terreno do patrimônio da União com cerca de 200 metros 
de extensão de caís, proporcionando geração de emprego e renda e incremento na 
economia. (SECRETÁRIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA).  
 
 Algo que nos deixou teor interrogativo foi que, no decorrer das pesquisas, nada 
foi encontrado a respeito de questões ambientais referentes às obras já iniciadas, 
terminadas, ou obras futuras. Inclusive, em visitas à SEMURB e à Secretaria Municipal 
de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), nada foi declarado.  
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que se foi apresentado, entende-se a importância, o valor histórico-
cultural e social do bairro da Ribeira, uma vez que o mesmo foi um dos primeiros ramos 
da cidade do Natal. Por isso, manter vivo o seu prestígio é um direito do povo e uma 
obrigação da gestão pública. 
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 O bairro não abriga apenas inúmeros prédios velhos, mas sim espectadores e 
atores mórbidos, e lembranças de histórias que jamais serão vividas novamente, uma 
das principais testemunhas do crescimento da Cidade do Sol. 
 
 As ações políticas inerente às melhorias do bairro se fazem necessário, não 
apenas lá, mas também nos demais setores da cidade, uma vez que a relação homem-
espaço é uma conexão complexa que se não estudada pode acarretar um efeito dominó 
de problemas. 
 

No decorrer das análises a respeito da atual reorganização do bairro, algo nos 
intrigou a deficiência de informações concorrente aos possíveis problemas ambientais 
que pode ser ocasionada com as obras no projeto de revitalização da Ribeira. Portanto 
conclui-se dessa forma que promover políticas de melhorias nos centros urbanos, 
principalmente de grande estima histórico-cultural, é de grande importância, mas não se 
esquecendo dos prováveis transtornos que pode acarretar. 
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RESUMO 
O estudo traz um perfil da crise financeira atual, presente com maior força nos países ricos, e 
suas origens, paralelos com outros momentos históricos, além de projeções sobre sua extensão e 
possíveis riscos, destacando aspectos já analisados por estudiosos de outra épocas, sobretudo 
Karl Marx, que descreveu com afinco o percurso e o modo como funcionava do sistema 
capitalista  no século XIX, sendo até hoje referência quando se trata de economia. Com a 
persistente atualidade de suas teses, levando em conta seus conceitos acerca de elementos 
econômicos que permanecem a vigorar na relação capital-trabalho e seu olhar sobre a História do 
Capitalismo, torna-se possível compreender as razões que levam o mundo a se preocupar com o 
agitado contexto vigente. Esta pesquisa se justifica pela necessidade de que compreendamos o 
funcionamento do modelo neoliberal, predominante em todo o mundo, inclusive no Brasil, a fim 
de que possamos entender que peculiaridades relativas a esse sistema interferem na vida coletiva, 
seja na ordem profissional ou pessoal. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Capitalismo, neoliberalismo, crise financeira, marxismo. 

 
 

A CRISE DO CAPITALISMO E A RESSURREIÇÃO DE MARX 
 

 
INTRODUÇÃO 
O capitalismo, entendido como um modo de produção, tem seu inicio com o declínio e 
contradições geradas pela evolução do sistema feudal de produção. Tais contradições foram 
causadas, segundo Gomes (1990, p.42), pela desintegração da propriedade feudal, 
desenvolvimento técnico das ferramentas de trabalho, a separação do trabalhador do meio de 
produção e a alienação do trabalhador, para quem só restou vender a sua força de trabalho. Nessa 
conjuntura descendente, surge a burguesia como classe social em progressivo movimento de 
ascenção – não tardaria, inclusive, a alcançar a posição de classe dominante, não raro por meio 
de revoluções violentas.  Isto posto, estão dados os alicerces necessários para o surgimento do 
novo sistema econômico supracitado, do qual se sentia extrema necessidade naquele momento. 
A decadência das atividades econômicas no campo, em vista do crescimento comercial nas 
cidades, proporcionou a divisão do trabalho e esta, por sua vez, gerou a concentração do capital e 
a consolidação da burguesia como classe economicamente dominante. De modo geral, assim se 
efetiva o surgimento do sistema capitalista. 
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Dada a sua implantação, esse sistema trás consigo um discurso envolvente, camuflado numa 
pseudo-democracia, com conceitos e práticas implicitamente autoritárias de poder, impostas pela 
classe dominante – a burguesia – de forma mascarada e aplicadas na economia por meio da 
acumulação do capital, tendo seus reflexos na sociedade pela obtenção e concentração da força 
de trabalho. Sobre essas práticas Karl Marx (1984, p. 228) explica: “Mas a acumulação do 
capital pressupõe a mais-valia, a mais-valia a produção capitalista, e esta a existência de grandes 
quantidades de capitas e de força de trabalho nas mãos dos produtores de mercadoria”. Com isso, 
com essa impressão acerca da natureza do sistema capitalista e o contato com a idéia de mais-
valia – cuja apropriação, para Marx, é o fundamento maior da divisão de classes sociais –, pode-
se compreender a formação de um círculo vicioso gerador de desigualdades, exploração, 
monopólio e lucro, princípios fundamentais para o sucesso do modo de produção capitalista.  

 
 
A MAIS-VALIA: PARA MARX, O GRANDE CENTRO DA QUESTÃO 
O fortalecimento do capitalismo, já no século XIX, prenunciava o que seriam os tempos atuais, 
quando reina o neoliberalismo, seu modelo mais praticado. O próprio Karl Marx, em sua obra 
mais famosa, o Manifesto do Partido Comunista, destacaria poeticamente um dos maiores 
legados desse sistema, notadamente a mercantilização de todas as coisas: “a burguesia rasgou o 
véu de sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-as a simples relações 
monetárias” (2000,p.79). De fato, o que se vê hoje é a ubiqüidade do mercado, razão maior de 
todas as grandes mazelas a que o planeta ainda é acometido: a fome, o desemprego, a falta de 
abrigo, o analfabetismo, as doenças e as guerras, todos esses fatores, e muitos outros mais, 
relacionados com questões financeiras de graus extremos. 
 
Podemos dizer que isso cresceu com intensidade bastante mais incisiva a partir dos anos de 
1950-60, quando novos elementos – sobretudo culturais – aliaram-se definitivamente à cultura 
do consumo. Nesse período, sobretudo em solo norte-americano, cresceu vertiginosamente os 
movimentos artísticos aliados a interesses comerciais, como a música – que transitava do country 
para o rock'n roll – e as artes plásticas, com a nascente do pop art. Esses traços serviram de 
trunfo para disseminar mais efetivamente a ideologia norte-americana não somente para auto-
afirmação, mas sim com os propósitos políticos desse país de impedir que o socialismo soviético 
ampliasse suas áreas de influência. Sendo esse período uma era de evidente prosperidade 
econômica, não raro os Estados Unidos alcançaram sucessos em suas empreitadas diplomáticas – 
ou militares – mundo afora. 
 
Nessa época, porém, o sistema começava a dar sinais de desgaste. Tanto nos Estados Unidos 
como na Europa Ocidental, que passou por um intenso desenvolvimentismo após a Segunda 
Guerra Mundial, sentiram uma impetuosa estagnação, visto que o modelo de produção em vigor, 
baseado no fordismo, chegava definitivamente ao seu ponto de esgotamento. Essa crise seria 
agravada pela decorrência de outra crise – desta vez relacionada ao petróleo, cujo preço foi 
elevado pelos países integrantes da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), 
em protesto relacionado à Guerra Árabe-Israelense. Passados os momentos mais turbulentos, 
porém, o sistema ganharia sobrevida com a alternativa criada através do ingresso das mulheres e 
de imigrantes no mercado de trabalho, além da maior incidência de envio de empresas 
transnacionais em países do Terceiro Mundo; todos estes fatores visando, justamente, à procura 
da tão sonhada mão-de-obra barata – a mais-valia novamente no centro da questão! 
 
Como é de se supor, trabalhadores com salários baixos fatalmente perdem seu poder de 
consumo, tornando-se sujeitos alheios ao mercado que está sempre a lhe oferecer novos 
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produtos. Naturalmente, o capitalismo, sendo um sistema que exige a acumulação de capital, não 
existiria se não houvesse um grande mercado consumidor. O único meio, portanto, de inserir 
aquela parcela da sociedade que não pode consumir é através da concessão de empréstimos, 
medida que, de fato, elevou parcialmente o padrão dos trabalhadores. Vale lembrar que este fator 
se deu em todo o mundo – inclusive no Brasil –, mas, para efeito prático e de estudo, estamos 
analisando o caso dos Estados Unidos e de suas formações sociais, uma vez que é esse país o 
grande motor do capitalismo. 
 
A concessão de empréstimos passou, então, a se disseminar rapidamente. Empréstimos para 
automóveis, hipotecas e diversos outros bens de consumo foram outorgados em larga escala. O 
trabalhador, outrora massacrado por baixos salários, agora permanecia a recebê-los, porém, 
adquiria uma nova dívida para si. Por outro lado, as empresas que já lucravam a partir da mais-
valia – da apropriação de parte do salário do trabalhador – passava, agora, a adquirir uma nova 
fonte de lucro, que eram esses empréstimos para seus próprios funcionários. 
 
A SUPERPRODUÇÃO: O ALERTA DE MARX ERA PRUDENTE 
 
A falta de uma regulamentação, a completa desorganização do sistema financeiro e a onda 
crescente de oferta de créditos durante os anos 1980, 90 e este princípio de século levou o 
capitalismo, em primeiro lugar no campo imobiliário, a tomar contornos de risco – a chamada 
“bolha imobiliária” já dava mostras de que poderia estourar a qualquer momento, como de fato 
ocorreria, definitivamente, em 2007, com queda de quase 1/4 de todas as vendas. Essa crise 
configura, conforme já alertava Marx, um caráter de crise muito distinto do capitalismo: o de 
superprodução. Chegando a um ponto em que não poderia mais voltar atrás, todo o sistema 
financeiro norte-americano entrou em colapso, levando consigo todos aqueles com quem 
mantinham vínculo direto, sobretudo a União Européia e o Japão. 
 
A força com que se deu esse boom fez com que os liberais requeressem, novamente, aquilo que 
simboliza uma das maiores contradições do capitalismo: o uso do Estado para amenizar o 
problema da burguesia. Mais uma vez, vale o velho lema: privatiza-se o lucro e socializa-se o 
prejuízo. Enquanto bancos norte-americanos entram em estado de falência, o governo busca 
meios de fornecer vistosos empréstimos para livrar tais instituições da quebra. A tendência, 
contudo, é que o caos só venha a piorar. 
 
PARA ALÉM DO NEOLIBERALISMO 
 
O fato é que, conforme já lembrara Marx e os marxistas, o modelo liberal de capitalismo já se 
mostrou esgotado e ineficiente há tempos. Mesmo na sua primeira fase, por assim dizer, até 
1929, percebeu-se o quanto foi nocivo para os países, governos e diversos povos a intensidade 
com que se deu aquela primeira experiência de capitalismo financeiro. Novamente, busca-se a 
saída do keynesianismo para resolver um problema crônico do sistema. É inviável para o 
capitalismo manter-se nesse círculo, que gera mais desemprego, mas exploração, mais fome e 
mais guerras. 
 
A mostra mais clara que tivemos recentemente foi a aventura norte-americana em solo asiático 
na sua corrida bélica solitária sedento de petróleo, para se livrar da dependência de países que lhe 
são adversários políticos. Os Estados Unidos perceberam que sua tentativa só deu em prejuízo, e 
hoje mantém soldados no Iraque e no Afeganistão ainda que não saiba muito bem qual seu 
propósito naqueles países. 
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À medida em que a crise avança, crescem sentimentos de insatisfação não somente com o 
modelo de capitalismo vigente, mas com o próprio modo de atuar do governo norte-americano. 
Na América do Sul, outrora uma área onde prevaleciam incondicionalmente os interesses norte-
americanos, tem-se notado, nos últimos dez anos, a ascendência de um forte posicionamento 
político mais à esquerda. 
 
Por fim, devemos lembrar que a exigência de um pensamento único, seja para a política, para a 
economia ou qualquer campo, é algo deveras nocivo e prejudicial aos povos. Os Estados Unidos, 
com sua política intervencionista, tem apenas sentido as conseqüências de seus próprios atos do 
passado. A História provou mais uma vez que o liberalismo pode oferecer toda sorte de 
prosperidade – mas a promoção da igualdade, bem se nota que não lhe é algo intrínseco. 
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RESUMO 
 
Com a atual importância dada as questões ambientais por toda a sociedade nos dias de 
hoje, é cada vez mais crescente a preocupação das corporações em desenvolver técnicas de 
produção que agridam o mínimo possível o meio ambiente. E para tal finalidade é que vem 
sendo formada por Organizações não governamentais (ONG’s) juntamente com governos, 
leis e normas específicas para a temática ambiental com a finalidade de criar, cobrar e 
fiscalizar essas normas e diretrizes para adequação e certificação das empresas.  
O presente trabalho tem por objetivo elucidar como se dá a Rotulagem ambiental que é 
uma ferramenta muito utilizada para a declaração de produtos que em sua fabricação e/ou 
descarte causam menores danos ao meio ambiente, bem como seu surgimento, fatores 
positivos e negativos na sua adoção por parte das empresas. A fim de demonstrar como os 
rótulos ambientais vêm influenciando o consumo cada vez mais consciente e como os 
consumidores e empresários se portam frente à temática sustentabilidade. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Rotulagem Ambiental, Selos Verdes, autodeclaração, impactos 
ambientais. 
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RÓTULOS AMBIENTAIS E SUA INFLUÊNCIA NO CONSUMO 

 
 

INTRODUÇÃO 
O constante crescimento populacional, econômico e tecnológico traz consigo o aumento do 
consumo de bens manufaturados, bem como um aumento dos problemas ambientais. 
Frente a essa problemática vem se configurando no cenário mundial a postura de 
consumidores cada vez mais exigentes e conscientes do seu papel na utilização racional 
dos recursos naturais e como colaboradores para a minimização da degradação ambiental. 
Diante disto têm-se a forte pressão exercida por parte desses consumidores atentos à 
postura adotada pelas empresas e foi através dessa pressão que houve a criação da 
Rotulagem Ambiental que visa garantir ao usuário e consumidor de produtos de diversos 
seguimentos a adequação ambiental deste. 
Produtos que poluem mais estão sendo desprezados pelos consumidores se existir um outro 
produto do mesmo seguimento com qualidade ambiental agregada. Para isso foi que 
surgiram os rótulos ambientais, pois é através deles que os produtos podem se diferenciar 
dos demais trazendo em seus rótulos declarações, logotipos e informações sobre suas 
qualidades ambientais. 
Essas declarações são uma boa forma de educação ambiental, uma vez que os 
consumidores podem avaliar o seu processo de fabricação e descarte ambientalmente 
correto formando assim consumidores mais conscientes do produto que está levando. 
Porém, dentro das rotulagens ambientais têm-se a chamada rotulagem de autodeclaração, 
que sendo usada de má fé por parte de alguma empresa pode funcionar como uma ótima 
maneira de enganar os consumidores porque, não necessitam de verificação externa para 
estarem contida nas embalagens de produtos, ou seja, pode ocorrer em alguns casos em que 
o produto não cause necessariamente menos impacto ao meio ambiente. Ao invés de 
colaborar com o meio ambiente, o produto continua o poluindo, mas possui uma 
veiculação de produto “amigo da natureza”. Para que isso não aconteça, existem várias 
organizações não governamentais (ONGs) e entidades governamentais envolvida na 
fiscalização desses produtos além de serem certificadoras da real existência dessas 
qualidades. Um exemplo no Brasil é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial - Inmetro. 
 
Existem vários tipos de rótulos ambientais como, por exemplo, os que dizem se um 
produto é reciclável, mas também há outras modalidades de declaração ambiental no 
produto como os selos verdes e as fichas técnicas. Devido a essas várias modalidades, 
assim como o surgimento de diversos selos verdes, a International Organization for 
Standardization (ISO) criou uma série de normas internacionais sobre o assunto baseado 
em práticas comuns de mercado. 
  
Apesar de aparentar ser um tema simples, a rotulagem ambiental é um tema bastante 
extenso e meche com diversas áreas. Uma singela declaração ambiental não deve ser 
desprezada devido aos grandes desastres ambientais que podem ser causados. Por isso, é de 
suma importância o seu estudo e análise da sua real aplicação.  
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A HISTÓRIA DA ROTULAGEM AMBIENTAL 

 
A nível internacional, em 1940 surgiram os primeiros rótulos de caráter obrigatório 
aplicados a agrotóxicos e raticidas. Na década de 70 com o avanço do movimento 
ambientalista surgiram os selos voluntários para produtos orgânicos. Em 1977 na 
Alemanha surge a primeira iniciativa governamental de criação de um programa oficial de 
rotulagem ambiental, e foi daí que se originou o selo Blau Angel (Blue Angel), criado em 
1978, sendo considerado o programa mais antigo desse tipo. A União Européia também se 
destaca dentre os países que criaram seus próprios selos o European Ecolabel em 1992. 
Em se tratando do Brasil, a primeira iniciativa para o estabelecimento de um selo verde 
data de 1990 e o programa de rotulagem ambiental é representado pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O Selo de Qualidade Ambiental ABNT foi 
criado em 1993, após a RIO-92, onde os selos passaram a ser vistos como grandes 
influenciadores de concorrência no mercado, o programa é voluntário e é estruturado pela 
ISO 14024, 14021 e 14025. 
 
 

CONCEITOS 

 
Rótulos ambientais, popularmente denominados selos ou rótulos verdes, são reivindicações 
que indicam atributos ou aspectos ambientais em produtos e serviços, que podem tomar a 
forma de afirmações, símbolos aplicados nos produtos ou nas embalagens, literatura sobre 
produtos, boletim técnico, informações em bulas e manuais, expressões de propaganda, 
anúncios publicitários e outras formas de comunicação direta com os consumidores 
(BARBIERE, 2007). Entretanto, existe uma ramificação especifica da rotulagem ambiental 
que são os selos verdes. Sendo de fácil divulgação os selos possuem diversos tipos, pois 
como o próprio nome diz, é uma logomarca colocada no produto. A questão é justamente 
diferenciar um selo que diz “eu ajudo o meio ambiente” e outro que diz “ele realmente 
ajuda o meio ambiente”. Há outras formas de selos e diversas formas de declarações e foi 
para tentar organizar e regular esse mercado, que a International Organization for 
Standardization (ISO) criou as normas 14020, 14020, 14021 e 14025 para padronizar o 
assunto.  
 
A ISO 14020 é a norma que rege todas as outras, pois estabelece os  princípios para 
qualquer tipo de rotulagem ambiental, por exemplo, tipo I, II, III e outros que 
possivelmente irão surgir. Dentre os princípios desta norma vala ressaltar:  

 

• As declarações não podem ser enganosas e têm que ser fáceis de verificar; 

• As declarações não devem ser feitas para criar barreiras comerciais;  

• As declarações devem levar em conta o ciclo de vida do produto. 

 
O rótulo tipo I é o que faz referência aos selos verdes e é regido pela norma 14024. Essa 
padronização surgiu devido a alguns critérios utilizados pelos selos verdes existentes. 
Muitas vezes esses selos eram utilizados como uma barreira comercial e, às vezes, só 
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possuía um critério. A norma não é para fiscalização mais sim estabelece critérios para 
empresas ou entidades que queiram criar um selo. Um dos critérios dessa ISO é obrigação 
da entidade responsável pelo selo de ter mais de um critério para cada categoria de 
produto. 
 
O tipo II refere-se a autodeclaração. A ISO que dá as diretrizes para esse tipo de declaração 
ambiental é a 14021 e o ponto central da norma é a definição de um produto reciclável e o 
uso do símbolo do anel de mobius. Um aspecto interessante da norma é a exigência que a 
empresa coloca a disposição do publico as informações necessárias para checar a 
veracidade da declaração.  
 
Já o tipo III, os trabalhos, assim como a norma, 14025, ainda não foram concluídos. Esse 
tipo de rótulo é através de relatórios ou fichas ambientais que explica todos os impactos 
baseados no ciclo de vida do produto. 
 
Por fim, faz-se necessário ressaltar que nem todo símbolo ambiental em um produto é uma 
declaração ambiental. Símbolos de identificação de materiais, como plástico e metal; de 
programas compulsórios de coleta seletiva ou diretrizes relacionadas a patrocínio de 
Organizações não governamentais (ONGs) ou institutos não são considerados, segundo as 
normas 14020 e 14021, como declarações ambientais. Um rótulo ambiental verdadeiro é 
quando se agrega um atributo ambiental ao produto. 

 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
 
A rotulagem Ambiental possui diversas vantagens e benefícios tanto para o setor industrial 
como para a sociedade e principalmente para o meio ambiente, tais como: o de Promover 
informações das vantagens e benefícios ao meio ambiente presentes em produtos ou 
serviços específicos, tais como biodegradabilidade, retornabilidade, uso de material 
reciclado, eficiência energética, entre outros. 
 
Tem contribuído para a formação do consumidor consciente, em vista dos padrões de 
produção e consumo, através de informações da origem do produto, dos estudos de 
avaliação do ciclo de vida (ACV) e se o mesmo deriva de um processo que utilize 
tecnologias limpas. 
 
Como forma de comunicação do fabricante com o usuário, fazendo com que aquele 
divulgue boas práticas ambientais e conquistem novos mercados e este, através do 
conhecimento faça a escolha do produto certificado, relacionando-o com os outros da 
mesma categoria. 
 
Essa prática, também contribui com a criação de uma imagem “verde”, acesso a novos 
mercados, redução e/ou eliminação de acidentes ambientais evitando, com isso, custos de 
remediação; incentivo ao uso racional de energia e dos recursos naturais; redução do risco 
de sanções do Poder Público (multas) e facilidade ao acesso a algumas linhas de crédito. 
 
Identifica os produtos menos agressivos e contribui para a implementação de políticas 
públicas em prol do desenvolvimento de novos padrões de consumo que envolve condições 
ambientalmente mais saudáveis e ainda, contribuem para a evolução da produção 
industrial. 
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Um dos benefícios do Selo Verde para as empresas é principalmente na exportação de 
produtos, uma vez que os mercados exteriores adotam medidas rigorosas na questão 
ambiental. 
 
Finalmente, a rotulagem ambiental agrega valor à imagem quando inserida em uma 
estratégia empresarial voltada para a conservação e preservação do meio ambiente e que 
através da somatória dos esforços individuais das empresas e da sociedade, pode-se atingir 
o que atualmente é denominado de desenvolvimento sustentável. 
 
 
BARREIRAS E LIMITAÇÕES 
 
Uma das principais barreiras encontrada com o surgimento e adoção de rótulos ambientais 
é a utilização deste como medida protecionista por alguns países, funciona como uma 
barreira comercial impedindo a entrada de produtos exportados por outro país. A criação 
da rotulagem ambiental não possui essa função, mas vem sendo utilizada desta forma por 
algumas nações erroneamente. Este tipo de impasse é mais conhecido como barreira 
técnica ou barrira comercial não tarifária. Porém, para resolver esse tipo de impasse, a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) criou o comitê de comércio e meio ambiente 
para tratar das questões relativas a essa nova modalidade de barreira comercial. 
Uma outra dificuldade relacionada à rotulagem de produtos se dá justamente pela 
existência de rótulos que não possui nenhuma relação com produto ambientalmente 
correto. A chamada ecoenganação. Esses rótulos sendo adotados em algumas embalagens 
de determinados produtos podem vir a confundir o consumidor pela semelhança com selos 
e rótulos ambientais. Contribuindo para a aceitação de produtos não ecologicamente 
corretos pela classe consumidora e também por uma competição injusta com demais 
corporações e empresas que realmente adotam medidas de minimização dos impactos 
gerados ao meio ambiente pela fabricação de seus produtos e possuem rótulos ambientais. 
Levando assim para uma outra limitação da rotulagem que é justamente a dificuldade de se 
identificar os selos ambientais corretos, por se ter uma gama muito grande de proliferação 
de rótulos. 
Pode-se também atribuir ter como fator limitante os custos para tal implantação de um 
programa de rotulagem, muitas vezes quando empreendedor se depara com os custos de 
adequação ambiental para a rotulagem ele desiste. Por exemplo, o programa de selo verde 
da União Européia, Eco Label, cobra uma taxa inicial de 628 dólares e anualmente o 
empreendedor ainda tem que destinar 0,15% dos lucros adquiridos na venda do produto 
para o programa, isso sem contar com os custos que o empreendedor terá que bancar para 
se adequar com as exigências do selo. 
 
 
APLICAÇÕES E USOS NO BRASIL 

 
A rotulagem ambiental no Brasil é bastante utilizada, mas quando se trata de selos verdes 
ainda é um setor em expansão. O ramo que mais utiliza os selos como forma de declaração 
ambiental é o de produtos orgânico. São diversos os selos com certificação nacional e/ou 
internacional comprovando a veracidade do produto. Um dos mais antigos e é credenciado 
pelo International Federation of Organic Agriculture Movements (Ifoam), o ISO 65 
(mercado europeu) e, a aprovação do United States Department of Agriculture (USDA) é o 
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Instituto Biodinâmico (IBD). A produção orgânica certificada pelo órgão inclui projetos 
agrícolas, produção de insumo, industrialização dos alimentos, pecuária de corte, 
piscicultura, silvicultura, entre outros. Atualmente, estão associados ao IBD cerca de 700 
projetos certificados e/ou em processo de certificação, representando um universo de mais 
de 4.000 produtores. A IBD ainda exige o cumprimento do código florestal que, por sua 
vez, exige a manutenção de uma reserva legal de mata ciliar. 
Um outro selo verde bastante conhecido no Brasil, sendo também um dos selos mais 
difundidos no mundo é o selo do Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship 
Council – FSC). Este conselho é uma organização internacional, fundada em 1993, que não 
emite certificados e sim acredita certificadoras no mundo inteiro, garantindo que os 
certificados destas obedeçam a padrões de qualidade. As certificadoras desenvolvem um 
método para certificação baseado nos Princípios e Critérios do FSC, adaptando-o para a 
realidade de cada região ou sistema de produção. 
O FSC Brasil também é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, 
reconhecido como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e 
possui cadastro no CNEA (Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas). Ela foi 
concebida em 1996 por um grupo de trabalho, sendo formalizada em 2001 e credenciada 
como iniciativa nacional do FSC em 2002. Os critérios adotados no Brasil são: 
 

• A madeireira precisa ser dona das terras ou arrendá-las legalmente; 

• Deve ser feito um inventário de todas as árvores da gleba; 

• Devem ser respeitadas todas as leis com relação ao código florestal; 

• O sistema de corte deve seguir técnicas de baixo impacto; e  

• O empreendimento deve proporcionar benefícios tangíveis para as 
comunidades em volta. 

 
No Brasil também existe outro selo de certificação florestal sendo que ainda é pouco 
conhecido. O Programa Brasileiro de Certificação Florestal (Ceflor) que começou a ser 
elaborado pela Sociedade Brasileira de Silvicultura, mas só foi lançado em 2002. Esse selo 
originou-se da demanda dos produtores brasileiros por certificação florestal. O ceflor ainda 
não possui tanto sucesso quanto o FSC mesmo possuindo critérios parecidos e apoiados 
pelo governo, ABNT e indústrias de papel e celulose. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O que se pode avaliar dentro do cenário de rotulação ambiental de produtos é que se torna 
claro que a problemática ambiental está cada vez mais inserida no contexto dos negócios e 
de como inegavelmente a rotulagem ambiental possui um enorme potencial de influenciar 
as corporações a adotarem processos produtivos menos degradante para ao meio ambiente. 
Sendo uma importante ferramenta de exercer pressão as empresas, principalmente no 
cenário internacional. Onde têm-se uma grande valorização de produtos rotulados, uma vez 
que seus consumidores são muito mais conscientes ambientalmente.Porém vale salientar 
que deve-se ter muito cuidado na utilização desses selos como barreira comercial, 
principalmente para dificultar as exportações de produtos de países em desenvolvimento.  
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No Brasil os selos verdes poderiam ser utilizados para diversos tipos de produtos 
fabricados no país não se restringindo somente a área dos produtos orgânicos e de papel e 
celulose ou que utilizam madeira como vem sendo adotado atualmente. Os selos são uma 
boa estratégia de marketing para a valorização do produto perante a um mercado cada vez 
mais competitivo e exigente, tornando-se cada vez mais uma ferramenta poderosa para a 
preservação do meio ambiente ou pelo menos para a utilização racional de seus recursos. 
Devendo ser encarado como um aliado na busca de melhorias de produção e lucratividade 
e não um possível embargador do desenvolvimento econômico. 
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RESUMO-Esse artigo, pretende discutir a importância  da prática de educação ambiental 
como tema transversal na escola, a partir da analíse de relatos de experiência da Escola 
Municipal José Benjamin, em Mossoró-RN, a qual vem desenvolvendo um trabalho de 
educação ambiental de forma transversal, a partir da criação do Núcleo de Educação 
Ambiental, em 2007. A natureza, ao longo da História, tem sido vista como uma fonte de 
recurso para a manutenção do bem estar e do acúmulo de riquezas, contribuindo para uma 
civilização contemporânea predatória. Devido aos grandes impactos causados por esse 
modelo de desenvolvimento, surge a idéia de se executar uma educação ambiental crítica, 
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considerada fundamental para minorar esse cenário, possibilitando também a construção de 
uma sociedade mais justa e ambientalmente equilibrada. Foi em 1997, com o lançamento 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, produzidos com base da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação – LDB, que houve a inserção do meio ambiente como um tema 
transversal na escola, visando trabalhar a educação ambiental de maneira interdisciplinar, 
complexa e transformadora. Esse trabalho tem como objetivo analisar a experiência da 
Escola Municipal José Benjamin, em Mossoró-RN, a qual vem desenvolvendo um trabalho 
de educação ambiental de forma transversal, a partir da criação do Núcleo de Educação 
Ambiental, em 2007. Utilizou-se como metodologia, uma pesquisa de campo na qual se 
utilizou de uma entrevista aberta com professores, supervisores, direção e alunos dessa 
escola com o objetivo de perceber nos discursos dos mesmos os avanços e desafios para a 
execução desse projeto. A pesquisa , porém concluiu que as  campanhas de arborização 
feita pelos professores e alunos, feira de artes com literatura de cordel, oficinas são 
experiências motivantes, e inovadoras quanto a prática  voltada para educação ambiental. 
 
Palavra-chave: transversalidade, educação ambiental, escola pública.  

 
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL: um relato de 
experiência em uma escola pública em Mossoró –RN 
 
INTRODUÇÃO 

A natureza, ao longo da História, tem sido vista como uma fonte de recurso para a 
manutenção do bem estar e do acúmulo de riquezas, contribuindo para uma civilização 
contemporânea predatória. Devido aos grandes impactos causados por esse modelo de 
desenvolvimento, surge a idéia de se executar uma educação ambiental crítica, considerada 
fundamental para minorar esse cenário, possibilitando também a construção de uma 
sociedade mais justa e ambientalmente equilibrada. Foi em 1997, com o lançamento dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, produzidos com base da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB, que houve a inserção do meio ambiente como um tema 
transversal na escola, visando trabalhar a educação ambiental de maneira interdisciplinar, 
complexa e transformadora. 

[..] os temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos 
condutores da atividade escolar que, não estando ligados a nenhuma matéria em 
particular, pode-se considerar que são comuns a todas, de forma que, mais do 
que criar disciplinas novas, acha-se conveniente que seu tratamento seja 
transversal num currículo global da escola. (YUS,1998, p.17) 

 
Recorto neste artigo, a relevância de tratar a educação ambiental como tema 

transversal na escola, através de citações de estudiosos, e comprovando a partir disto a 
veracidade das atividades da Escola Municipal José Benjamim que em suas práticas 
educativas, inovou o estudo de tema como meio ambiente um projeto de ação necessário 
para a formação do cidadão ecológico. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL 
 

Queremos deixar claro aqui, que quando tratamos de educação, não se trata em 
fazer um extração de todos os princípios e valores adotados ao longo de tempos de uma 
cultura familiar e ou social . Mas sim queremos fazer com que renovemos os 
conhecimentos afim da busca da qualidade de vida, onde segundo PILON, André, 2005  
reforçar a idéia que “Horizontes de compreensão ,sentimento e ação são delineados pela 
cultura que permeia a educação em geral(formal, não formal e informal)(...)”. Além disso, 
podemos nos  deparar com a problemática social, as necessidades  básicas do cotidiano e 
até mesmo o livre arbítrio dos indivíduos, que uma realidade do mundo global, contudo é 
certos lembrar que nenhuma reação acontece sem uma ação anterior. 

Nesta perspectiva, não queremos deixar a educação ambiental a margem da 
problemática social , mas sim incluí-la de maneira a melhorar a qualidade de vida, 
permitindo que o ser social, possa usufruir de água potável, alimentos saudáveis , respirar 
ar puro, moradia digna, saúde e liberdade. Certo disto, inserindo-a no contexto escolar, 
poderemos  contribuir para  essas realizações, no sentindo de formar jovens, crianças e 
adultos, cidadãos entendedores de direitos, deveres, com atitudes e pensamentos críticos 
para beneficio do coletivo de uma comunidade. 

 
[...] A educação ambiental marca uma no va função social da educação, 
não con stitui apena s um a dimen são, n em um eixo transversal, mas é  
responsável pela transformação da educação como um todo, em busca 
uma sociedade sustentável. (DANIEL LUZZI,2005,p.399) 

 
No ponto de vista integral, o educando tem que ter uma formação ampla, sendo 

entendedor das matérias do currículo, (português, matemática e etc.), e também de assuntos  
que contribuem para o entendimento de problemáticas do mundo contemporâneo, que  
então denominados de temas transversais   que  em 1997, com o lançamento dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, produzidos com base da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação – LDB, que houve a inserção do meio ambiente como um tema 
transversal na escola, visando trabalhar a educação ambiental de maneira interdisciplinar, 
complexa e transformadora. 

 A Escola Municipal  de 1 ° Grau José Benjamim localizada a Rua Bodoca, s/n, 
Planalto 13 de maio, obtendo como referencia as margens do rio Mossoró, surgiu  há   38 
anos, no ano de 1970, a partir da  necessidade do próprio bairro “Papoco”, pelo fato que 
várias crianças da comunidade não estudavam, pois não havia escolas no bairro para 
atender à demanda. Apenas na sede do Centro Social Martins Júnior, funcionou de 1970 a 
1977, muito precariamente, a Escola Reunida Martins Júnior. 
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FOTO 1- Vista Frontral da escola José Benjamim 

 
Conta  com cerca de 70 funcionários, distribuídos nos três turnos matutino, intermediário e 
vespertino, sendo  e 570 alunos matriculados., em sua estrutura conta  com 10 salas de 
aula, parte administrativa, laboratório dentário, cozinha, banheiros,uma área coberta e 
ginásio.  

A Escola José Benjamin, contempla  atividades que estão integrados aos Programas 
Acelera Brasil pelo Instituto Airton Senna, Se liga Brasil em que visam através dos fluxos 
o melhor acompanhamento para alfabetização de 1° ao 3°  ano, no 4 ° e 5° ano  que é 
usado o trabalho sistematizado em  que os conteúdos abordam questões gerais de base 
comum Nacional e especifico, de acordo com a orientações da Lei de Diretrizes e bases da 
Educação  Nacional Lei n°9.394/96, contudo o programa mais  importante para nós, é o 
chamado NEA III, que é  o Núcleo de Educação Ambiental III,  que visa a integração das 
escolas que estão as margens do Rio Mossoró, com uma parceria de outros órgãos como a 
UERN, CEFET e UFERSA,  que busca a preservação e conscientização dos moradores em 
relação a educação deste ambiente natural que é o rio, premiando a Escola que melhor 
desempenhar o papel de gestor ambiental com uma sala Verde. Entre as atividades 
desempenhas no ano de 2007, aconteceu a caminhada ecológica com o tema Lixo: o que eu 
tenho haver com isso?, concurso de redação e desenho sobre o mesmo tema sob 
orientações dos professores de português, ciências e artes, oficinas de fabricação de 
brinquedos com produtos recicláveis, plantio de árvores. 

Com isso desenvolvendo atividades ligadas a educação ambiental nas salas de aulas 
dos diversos ciclos e turnos, tratando do assunto de maneira construtiva, interdisciplinar e 
lúdica, acontecendo todo o planejamento  sobre orientação da equipe pedagógica, que, 
conforme Zaballa (1998, p115), “Trata-se de atividades que demonstram o compromisso 
social da escola e que constituem a forma mais coerente, e portanto mais formativa, de 
responder a certas finalidades educacionais vinculadas a valores como a solidariedade, o 
respeito, o compromisso, etc.” 

Algumas das atividades escolares, que contribuíram para o ensino aprendizagem do 
aluno e que mais nos chamou atenção, quanto a formação de um cidadão ecológico foi 
realização da dramatização de uma peça teatral a partir da literatura de cordel cujo título é 
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Os sete constituintes,  em que o  autor Antônio Francisco fala sobre a vida dos animais do 
sertão do semi  árido, os professores além de ter trabalhado a leitura, interpretação de texto, 
expressões corporais, também tratou da educação ambiental de tal forma que orienta os 
cuidados com os animais e o meio em que os mesmos vivem. 

           
FOTO 2- Oficina de brinquedos.  

 

 
FOTO 3- Peça teatral OS SETE CONSTITUINES (CORDEL).  
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FOTO 4- Peça teatral OS SETE CONSTITUINES (CORDEL).  

 
 

 
 
Além disso adotou-se  como  semana cultural o tema : Meio ambiente, onde os alunos em 
cada sala de aula trabalharam um assunto de acordo com  a temática, onde  foi visto as 
plantas medicinais, o lixo reciclado, os animais e água, em que as crianças fizeram uma 
pesquisa orientada pelo professor e em seguida organizaram um trabalho escrito e 
apresentaram  para a comunidade durante a semana cultural. Porém essas atividades não 
finalizaram ao final de 2007,  para o ano de 2008, estão programadas passeio ecológico as 
margens do rio Mossoró, passeio de barco, e  mais uma semana cultural cujo tema será 
sobre a Ecologia do semi árido contudo , sendo que desta vez além de abordar o assunto de 
meio ambiente, poderá ser observado a história do Rio a dinâmica da sociedade através dos 
tempos,  abordando disciplinas de  história, português, ciências e geografia, e 
principalmente expondo tais estudos para a comunidade afim de promover a 
conscientização e preservação do meio, e fortalecendo o a formação do cidadão crítico e 
ecológico.  

“O problema ambiental não se resolve com a assepsia cientificista, seja esta 
ecológica, biológica ou tecnológica; sua resolução se localiza no campo da 
cultura, do imaginário social, dos valores e da organização política  e econômica 
global (Daniel Luzzi,2005,p.399).” 
 

Os atividades realizadas afim de promover a educação ambiental de alunos daquela 
escola e da comunidade externa, foi de efeito positivo para o ensino aprendizagem, pois já 
se observa mudanças de hábitos dos alunos em suas casas e até mesmo dentro da 
instituição de ensino, além disso observou-se que foi uma forma diferente de se tratar com 
leitura de cordel  e ciências simultaneamente sem trazer monotonia e desmotivação dos 
educandos.  Contudo  ainda lembramos o quanto foi importante esse tipo de trabalho 
abrangendo outras áreas, pois  reafirma a idéia de  DIAS 2004, p.215:  

(...) Nas premissas da Educação ambiental em que  cita que os 
problemas ambientais são sempre complexos e requerem a 
intervenção de especialistas de várias disciplinas para as suas 
soluções, numa abordagem interdisciplinar. 
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Mais importante instigou o comprometimento da sociedade, a partir dessa abertura 
cultural da Escola , que externou a  preocupação da mesma com a responsabilidade social 
que adquirimos com os nossos atos egoístas e modernos, sem escrúpulos com as vidas 
existente em um ecossistema. 

 
REFERÊNCIAS 

1. DIAS, Freire Genebaldo. Educação Ambiental: Princípios e Práticas.São 

Paulo:Gaia,2004. p.215. 

2. LUZZI,Daniel . Educação Ambiental: Pedagogia, política e sociedade . In: 

JUNIOR, Arlindo, PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação ambiental e 

sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005. p.399.(Coleção ambiental) 

3. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Meio ambiente e saúde 

/Ministério da Educação.Secretaria da Educação 

Fundamental.3ªedição.Brasília,2001.136p. 

 

4. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS:Apresentação do Temas 

Transversais /Ministério da Educação.Secretaria da Educação 

Fundamental.3ªedição.Brasília,2001.136p. 

 

5. ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto 

Alegre:Artmed,1998.p.115. 

 

6. YUS, Rafael. Temas transversais: em busca de uma nova escola. Porto 

Alegre:Artmed,1998. p.17. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                          



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

.  

 
 

MAPEAMENTO DA PESCA ARTESANAL EM NATAL 
 

Sandoval Villaverde Monteiro  
Doutor em Estudos do Lazer pela Universidade Federal de Campinas - UNICAMP; pesquisador 

do DAGESC; professor do CEFET-RN / Unidade Descentralizada de Mossoró. E-mail: 
sandoval@cefetrn.br 

Ana Claudia Mafra da Fonseca 
Doutora em Letras pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB; pesquisadora do DAFOP; 

professora do CEFET-RN / Unidade Sede. E-mail: anamafra@cefetrn.br. 
Edna Barreto das Neves 

Aluna do Curso de Licenciatura em Geografia do CEFET-RN. Aluna Bolsista. E-mail: 
cursodomingo@gmail.com 

Luiz Ricardo Linhares Teixeira de Melo 
Aluno do Curso de Licenciatura em Geografia do CEFET-RN. Aluno Colaborador. E-mail: 

luizrltdm@gmail.com 
 

 
 
RESUMO 
A realidade da pesca artesanal no litoral nordestino, sobretudo em áreas urbanas, pode ser 
definida como uma atividade econômica de subsistência que, contraditoriamente, tem se mantido 
em condições sociais, políticas e culturais cada vez mais contrárias a ela. O presente trabalho 
trata de um estudo etnográfico das práticas sociais de comunidades tradicionais que vivem da 
pesca artesanal no município de Natal/RN, e tem como objetivo fazer um mapeamento da pesca 
praticada em águas fluviais, estuarinas e costeiras do município em questão. A pesquisa de 
campo, em andamento, consiste no registro dos espaços de pesca ao longo do litoral de Natal e 
no estuário do Rio Potengi. A coleta de dados está sendo feita através do registro visual, 
marcação de coordenadas geográficas, visitas a órgãos ligados à pesca no município e 
depoimentos dos pescadores colhidos através de entrevistas semi-estruturadas. Espera-se, ao 
término da pesquisa, traçar, do ponto de vista sócio-cultural, o perfil do trabalhador da pesca 
artesanal em áreas de intensa concentração urbana, para investigar as relações estabelecidas entre 
suas práticas, seus conhecimentos tradicionais e modos de vida, em um espaço social pautado 
pelo entrecruzamento de culturas e modos de produção antagônicos entre si. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pesca artesanal, lazer e trabalho, práticas culturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

637 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

.  
 
 
 
 

 
MAPEAMENTO DA PESCA ARTESANAL EM NATAL 

 
 

INTRODUÇÃO 
O presente artigo trata de um estudo etnográfico das práticas sociais de comunidades tradicionais 
que vivem da pesca artesanal no entorno de áreas urbanas da cidade de Natal-RN, buscando 
refletir especialmente sobre as relações entre lazer, trabalho e sociabilidade nessas comunidades. 
Este surge como resultado da pesquisa intitulada “Mapeamento da pesca artesanal em Natal/RN: 
práticas culturais, trabalho e lazer”, financiado pelo Centro federal de Educação Tecnológica do 
Rio grande do Norte – CEFET-RN, e em desenvolvimento no curso do ano de 2008, cujo projeto 
inicial prevê o mapeamento e registro dos espaços e das práticas culturais de trabalho e lazer ligadas 
à pesca na cidade de Natal-RN, com enfoque especial para a pesca artesanal. 
 
A pesquisa em andamento prioriza o registro visual dos espaços de pesca e dos tipos de pesca e 
equipamentos mais comumente utilizados ao longo do litoral de Natal e do estuário do rio 
Potengi, através das observações dos espaços, registro fotográfico, marcação de coordenadas 
geográficas e conversas informais com pescadores e membros das comunidades ligadas à pesca 
artesanal. 
 
O que está sendo previsto para esta etapa da pesquisa é parte de um trabalho de alcance mais 
amplo, o qual envolve o levantamento de dados quantitativos e o estudo qualitativo sobre a pesca 
no Estado. Nesta direção, para além do mapeamento dos espaços litorâneos/estuarinos 
usualmente escolhidos para a pesca, pretende-se investigar as práticas culturais da vida cotidiana 
de tais comunidades, especialmente enfocando aquelas ligadas ao trabalho e ao lazer. Trata-se, 
portanto, de uma espécie de cartografia da pesca no Estado, atenta à descrição pormenorizada 
das práticas sociais a ela relacionadas, e preocupada em compreender as nuances da vida 
cultural, do trabalho e do lazer das comunidades pesqueiras. 
 
Com este campo de problematização, o presente texto está estruturado em quatro seções: em 
“Um olhar para a pesca artesanal” objetiva-se traçar um panorama da realidade da pesca a partir 
do referencial teórico que norteia a pesquisa em questão; em “Os espaços da pesca em Natal” 
pretende-se expor as bases metodológicas da pesquisa, ao passo que, através dos dados colhidos 
em campo, dar-se-á conta de uma descrição pormenorizada da pesca artesanal praticada em 
águas fluviais, estuarinas e costeiras da cidade; em “Resultados e discussões” serão feitas 
algumas análises e reflexões em torno do tema e à luz dos dados colhidos; e, finalmente, em 
“Considerações finais” pretende-se traçar, do ponto de vista sócio-cultural, o perfil do 
trabalhador da pesca artesanal em áreas de intensa concentração urbana, para investigar as 
relações estabelecidas entre suas práticas, seus conhecimentos tradicionais e modos de vida, em 
um espaço social pautado pelo entrecruzamento de culturas e modos de produção antagônicos 
entre si. 
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1 UM OLHAR PARA A PESCA ARTESANAL: OBSERVAÇÕES SOBRE 
COMUNIDADES TRADICIONAIS, TRABALHO E LAZER 
Um primeiro aspecto que indica a relevância científica de tal estudo diz respeito à escassez de 
pesquisas nesta área no Estado. Afora alguns trabalhos pioneiros, com destaque para Jangada, 
obra de Câmara Cascudo (1964), e Cartas Náuticas, de Hélio Galvão, considerados clássicos 
sobre o assunto no Estado, a pesca no Estado do Rio Grande do Norte não tem atraído tanto o 
interesse da área acadêmica. Salvo raros estudos atuais, localmente situados no campo da 
Antropologia (KNOX, 2007) e e da Geografia (através do Projeto de pesquisa “A pesca como 
arte, atividade socioeconômica (em descompasso) e significado cultural: o caso potiguar”, 
atualmente em andamento, sob a coordenação do prof. Anelino Francisco da Silva), poucos são 
os trabalhos de relevância produzidos no Estado, o que se reflete na carência de informações e na 
compreensão precária das configurações culturais de tal prática social. 
 
As comunidades que aqui são designadas “tradicionais”, adotando o termo criado por Antônio 
Carlos Diegues (1983), são formadas por pescadores, artesãos e pequenos agricultores e 
comerciantes, enfim, pessoas cujas atividades de trabalho não apenas se encontram atreladas ao 
manejo do ambiente, mas, sobretudo, mediadas por relações históricas, sociais e, consequentemente, 
culturais. Na cidade de Natal, assim como ao longo de todo o litoral do Rio Grande do Norte, é 
possível encontrar muitas dessas comunidades que praticam a pesca como principal atividade de 
subsistência. É importante lembrar, ainda, concordando com Diegues, que a estreita ligação entre 
as populações tradicionais e o meio ambiente se estabelece numa relação de continuum entre o 
natural e o social, visto que o homem (ser) se encontra inserido como parte integrante do 
ecossistema, contribuindo, através de suas práticas culturais, para a manutenção do meio.  
 
A pesca artesanal se caracteriza pela mão de obra familiar e pela participação de todas as etapas da 
atividade, que é realizada em embarcações de pequeno porte, em áreas próximas à costa, em rios 
ou lagoas. Os equipamentos e utensílios de pesca provêm, em sua maioria, de fabricação artesanal, 
muitos deles sendo adaptados para a atividade. Os conhecimentos ligados à pesca são transmitidos 
de geração em geração ou através da observação direta. Apesar da inserção de instrumentos de 
apoio à navegação, como o GPS, ou de tração de linha, como o guincho ou talha, a pesca artesanal 
ainda se carcteriza pelo trabalho manual e pelo saber tradicional, no que se refere ao conhecimento 
de pesqueiros ou à orientação para navegação, que se dá através, por exemplo, de alinhamento de 
pontos e conhecimento das estrelas. 
 
O contato com a realidade das condições de trabalho dos pescadores possibilita o diálogo com 
camadas sociais que têm sofrido transformações advindas de mudanças nos modos de produção e 
de novas relações sociais que se estabelecem em decorrência dessas mudanças (FONSECA, 2005). 
Sabe-se que as condições adversas de sobrevivência em um espaço cada vez mais abalado pelas 
transformações sociais é um fator imediato de fragmentação das práticas culturais destas 
comunidades, sobretudo no que toca ao trabalho e ao lazer. O descaso das autoridades locais, a 
degradação ambiental em decorrência da exploração extensiva do território, as transformações 
sociais advindas das mudanças nos modos de produção passam a nortear, dentro das comunidades, 
a vida e as relações com o trabalho e com o lazer. Dessa forma, os bens culturais materiais e 
imateriais sofrem os efeitos desse quadro de transformações, os quais correm o risco de se 
descaracterizar ou mesmo desaparecer sem ao menos serem conhecidos por outros segmentos da 
sociedade.  
 
Na contramão da história, as comunidades tradicionais que vivem às margens das águas, de fato, 
vivenciam uma realidade que também poderia ser conceituada como “às margens”. Figuram, 
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pois, no limiar entre a “inclusão” e a exclusão, caminham às margens do processo econômico e 
político de desenvolvimento das áreas potencialmente produtivas, às margens das práticas 
políticas, às margens da cultura oficial, ao passo que na gênese dos discursos instituídos em 
torno dos “excluídos”, assim como na retórica dos discursos políticos, contraditoriamente, 
ocupam, sazonalmente, posição central e de destaque. Seus espaços, portanto, são sempre 
espaços “do outro”. Na prática, o destaque dado aos “marginais” muitas vezes legitima, ao passo 
que camufla, apropriação dos bens culturais dessas comunidades, nem sempre para real e justo 
benefício de seus atores.  
 
O aspecto provocativo do modo de vida do pescador artesanal provém, entre outras coisas, da forma 
como estes trabalhadores lidam com o tempo, com o lazer e com o trabalho em suas vidas cotidianas. 
Em meio a um contexto sócio-econômico e cultural cada vez mais contrário às suas formas 
tradicionais de trabalho e convívio social, e cada vez mais submetidos a um desagregador processo 
de "assepsia espacial" provocado pela expansão urbana, os pescadores artesanais surpreendem com 
sua capacidade de resistência, muitas vezes velada, à ordem social dominante. 
 
Se na atual dinâmica social a regra é viver a dimensão temporal de maneira cada vez mais 
compulsiva, onde se apresenta bastante clara a ruptura entre tempo de trabalho e de não-trabalho, 
os sujeitos que lidam com a pesca artesanal, embora também inseridos neste contexto, 
apresentam uma lógica bastante própria no trato com tais dimensões da vida cotidiana. 
 
O tempo destinado ao trabalho, ao descanso e à diversão nas sociedades tradicionais pré-
capitalistas obedecia preponderantemente aos ciclos da natureza, expressos nas estações do ano, 
nas fases da lua, nos períodos das colheitas, nas festas religiosas, entre outros fenômenos naturais 
e culturais. A ruptura entre trabalho e lazer somente vai ficar mais marcada a partir da revolução 
industrial, assim como da utilização do relógio como instrumento mensurador linear do tempo. É 
neste sentido que o lazer é considerado um fenômeno historicamente situado, tipicamente 
moderno, visto não em oposição, mas em estreita sintonia com o trabalho. Esta última afirmação 
não quer indicar, obviamente, que trabalho e lazer, no mundo da pesca artesanal aqui enfocado, 
passem a ser tratados como fenômenos indiferenciados, pois se referem a práticas sociais 
distintas, com características próprias. 
 
Pode-se afirmar que somente é possível apreender o significado de lazer no seio da cultura onde 
este é construído, e, conseqüentemente, parece ser de pouca utilidade prender-se a determinados 
hermetismos conceituais. No entanto, torna-se necessário pensar o lazer contemporâneo como 
uma prática social engendrada pelas transformações no mundo do trabalho, pela complexificação 
das sociedades e pelo advento da urbanização, entre outros fenômenos situados na história. 
Dessa forma, pode-se associar a experiência do lazer à vivência, produção e reelaboração de 
cultura, num espaço-tempo conquistado pelos sujeitos às imposições da vida no mundo, visando 
o exercício da humanidade, especialmente em suas expressões de liberdade e ludicidade 
(MONTEIRO, 2006). Exercício este que não se constitui num essencialismo abstrato, mas que se 
aproxima dos processos de singularização, tal como os entende Guattari (GUATTARI; 
ROLNICK, 1986), nos quais o que se busca é a afirmação de outras maneiras de ser, outras 
percepções e sensibilidades. 
 
Estas outras percepções e sensibilidades parecem estar presentes no mundo dos pescadores 
artesanais, conforme foi possível perceber em estudo anterior (MONTEIRO, 2007). Ao viver o 
seu mundo de trabalho e ao falar sobre ele, o pescador artesanal o dota de um sentido tal cujas 
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características se aproximam bastante do que hoje pode ser associado à experiência de lazer: 
ludicidade, prazer, liberdade, gratuidade, fruição, etc. 
 
É claro que tais características são bastante relativas, por se tratar de uma atividade diretamente 
ligada à subsistência, não permitindo às vezes nem de longe uma livre escolha, e que muito 
freqüentemente não passa de mais um trabalho precarizado do mundo capitalista, especialmente 
quando o pescador encontra-se empregado na pesca profissional. No caso da pesca artesanal 
praticada em Natal/RN, a maioria dos pescadores são proprietários dos meios de produção de seu 
trabalho (embarcação, redes, anzóis, etc.), mantendo suas residências relativamente próximas aos 
locais onde ficam suas embarcações, vivendo de forma intensa suas atividades laborativas 
ligadas à pesca. 
 
 
2 DESCRIÇÃO DA PESCA EM NATAL 
O trabalho aqui referenciado utiliza como procedimentos metodológicos a pesquisa exploratória 
de caráter etnográfico, valendo-se, como técnicas, do registro escrito, visual e em áudio, 
articulado a entrevistas semi-estruturadas com membros das comunidades pesqueiras. 
 
Até o presente momento foram realizadas sete visitas a campo. Em três visitas a áreas costeiras e 
estuarinas (Ponta Negra à Redinha) foi feito um mapeamento inicial de áreas e espaços de pesca, 
além de registros visuais acerca de tipos de embarcações, equipamentos e pescadores em 
atividade. Em área fluvial (Passo da Pátria) foi realizada uma visita com o objetivo de registro 
visual da área, dessa vez acompanhada por um pescador que conduziu a equipe em um passeio 
de canoa pelo rio Potengi, indo do Passo da Pátria até a proximidade da Capitania dos Portos e 
depois até Base Naval. Durante o percurso, esse pescador forneceu muitas informações sobre a 
pesca nessa região. Foram feitas também visitas formais a órgãos ligados à pesca (Capitania dos 
Portos e Colônia de Pescadores), para coleta de dados referentes ao número de pescadores e 
embarcações existentes na cidade, às formas de organização dos pescadores, ao tipo de 
assistência dada da essa classe de trabalhadores, etc. Por fim, duas idas a campo serviram para 
colher com pescadores da praia da Redinha informações sobre a pesca na área costeira. Os dados 
presentes neste artigo estão relacionados às informações dadas pelos pescadores e aos registros 
realizados pela equipe de pesquisa durante as idas a campo, lembrando que os dados obtidos nos 
órgãos ligados à pesca (dados relativos, por exemplo, ao defeso e ao número de pescadores e 
embarcações cadastrados) ainda não foram tabulados. Em momento posterior pretende-se fazer 
essa sistematização e incorpora-la à pesquisa, assim como se pretende também fazer, através de 
navegadores GPS (Global Positioning System), o mapeamento das coordenadas geográficas dos 
espaços de pesca. 
 
Em Natal são órgãos diretamente ligados à pesca a Capitania dos Portos, a Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca – SEAP/RN, a Federação de Pesca do RN, A Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH e a Colônia dos Pescadores de Natal. Além 
destes, outros órgãos mantêm com a atividade uma relação indireta: o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA/RN, o Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA/RN, a Secretaria de Recursos 
Hídricos e Secretaria de Reforma Agrária – SEARA/RN (neste caso, mais ligada às práticas de 
aquicultura em águas continentais). 
 
Segundo informações obtidas na Capitania dos Portos, existem aproximadamente 3600 
embarcações destinadas à pesca inscritas na Jurisdição Macau - Baía Formosa. Dessas, cerca de 
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2400 são embarcações de pesca e as demais, de esporte, recreio e turismo. Todas as embarcações 
devem ter seus seguros renovados anualmente. Embarcações menores de cinco metros e sem 
motor não precisam ser registradas, mas devem seguir as normas de segurança impostas pela 
Capitania (uso de coletes salva-vidas e bóias). A Capitania dos Portos oferece periodicamente 
aos pescadores cursos e capacitações, como “Segurança no Trabalho” e “Salvaguarda da vida 
humana no mar”, além de exercer a fiscalização das embarcações e da poluição hídrica, quando 
causada pelo mau uso destas.  
 
O Rio Grande do Norte possui 64 colônias de pesca. Na Colônia de Pesca de Natal, instalada na 
comunidade do Maruim (Rocas), foi possível conseguir um número mais exato da quantidade de 
embarcações existentes na Capital. Segundo Rosângela Silva do Nascimento, presidente da 
Colônia, estão atualmente cadastradas 387 embarcações maiores de 5 metros e 270 embarcações 
menores de cinco metros de comprimento, perfazendo um total de 657 embarcações. Quanto ao 
número de pescadores na cidade, a presidente relata que há cerca de 2500 pescadores 
cadastrados; desses, aproximadamente 1500 estão na ativa. No entanto, a presidente avalia que 
existem cerca de 500 pescadores não constam nos registros, muitos deles por viverem em 
situação de completa marginalidade social, outros por não se interessarem em se cadastrar. A 
Colônia cobra de seus associados uma taxa mensal de sete reais, porém a presidente admite que, 
de todos os pescadores cadastrados, menos de 70 contribuem com o pagamento da taxa, que 
custeia a manutenção das dependências da Sede e o auxílio aos pescadores (que vai da compra 
de medicamentos, ajuda de alimentação e transporte, até o custeio de velório de pescadores). A 
Sede da Colônia, inclusive, deverá ser remanejada em função da iminente desapropriação da 
comunidade do Maruim, situada às margens do rio Potengi, cedendo espaço para a ampliação do 
Porto e do Cais Pesqueiro. 
 
Considere-se as denominações “Área de pesca” para o espaço compreendido pelo bairro, em sua 
zona limítrofe com as águas litorâneas, fluviais ou estuarinas, e “Espaço de pesca” o ponto 
geográfico exato, nessas áreas, onde são encontrados equipamentos de pesca (barcos, redes, 
depósitos), comprovação e/ ou indícios da atividade pesqueira (observação de pescadores 
exercendo a atividade nas idas a campo, indicação de locais onde se exerce a pesca através de 
informações colhidas com os pescadores). Até este momento da pesquisa, já foram levantadas e 
registradas sete áreas de pesca: Ponta Negra, Areia Preta, Forte, Rocas, Ribeira, Passo da Pátria e 
Redinha, sendo as Rocas, a Ribeira e o passo da Pátria, áreas fluviais situadas à margem direita 
do Potengi; Ponta Negra e Areia Preta, áreas litorâneas; e Redinha, área estuarina situada à 
margem esquerda do Potengi. As outras áreas levantadas através de depoimentos dos pescadores, 
mas ainda não registradas visualmente pela equipe que participa da pesquisa, compreendem as 
Quintas, o Bairro Nordeste, Felipe Camarão e Guarapes, todas situadas à margem direita do Rio 
Potengi.  
 
Cada área de pesca registrada até o momento da coleta de dados compreende de um a três 
espaços de pesca, conforme consta na tabela e no mapa a seguir: 
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Tabela 01: Áreas e espaços de pesca em Natal/RN. 

Área de Pesca (pontos 
referenciais de 

localização) 

Espaço de Pesca (pontos 
referenciais de 

localização) 

Equipamentos / comprovação / indícios 
de atividade pesqueira 

A1 (Ponta Negra) A1/E1 (Morro do Careca) 02 caiçaras / depósitos de equipamentos 
de pesca; 
14 canoas e jangadas em terra; 
03 barcos a motor fundeados; 
11 catraias em terra. (c.d.: 30/06/08) 

A1/E2 (Morro do Careca) 11 canoas e jangadas em terra; 
02 catraias no mar. (c.d.: 30/06/08) 

A1/E3 (Início da Avenida 
Erivan França) 

03 catraias; 
Suportes para rede de arrasto (varal); 
Pescadores fazendo arrasto. (c.d.: 
30/06/08) 

A2 (Praia de Areia 
Preta) 

A2/E1 (Avenida Sílvio 
Pedrosa) 

14 jangadas em terra (c.d.: 30/06/08) 

A3 (Praia do Forte) A3/E2 (Ponte Forte-
Redinha) 

Pescadores fazendo arrasto. (c.d.: 
30/06/08) 

A4 (Santos Reis) A4/E1 (Iate Clube) 23 canoas ancoradas (algumas 
danificadas); 
13 barcos a motor ancorados (alguns 
danificados); 
02 canoas no rio (pesca de linha). 
(c.d.: 30/06/08) 

A4/E2 (Canto do Mangue) ≅ 40 barcos a motor; 
≅ 15 canoas; 
02 barcos a vela. (c.d.: 30/06/08) 

A5 (Ribeira) A5/E1 (Tavares de Lira) Ponto de escoamento de pescado (pesca 
industrial); 
Ancoradouro: 12 barcos de grande porte 
ancorados; 
04 canoas ancoradas. (c.d.: 30/06/08) 

A6 (Cidade Alta / 
Alecrim) 

A6/E1 (Pedra do Rosário) 02 estaleiros (Chico Pé de Óleo e 
Gonçalo-Baia) 
 (c.d.: 22/09/08) 

A6/E2 (Passo da Pátria) 01 estaleiro (Zé Gregório) 
≅ 50 Canoas (c.d.: 22/09/08) 

A7 (Praia da Redinha) A7/E1 (Píer: margem 
esquerda) 

21 jangadas e canoas ancoradas 
06 depósitos de equipamentos de pesca. 
01 canoa no mar (pesca de arrasto) 
(c.d.: 23/06/08) 

A7/E2 (Píer: margem 
direita) 

41 canoas e jangadas em terra. 
(c.d.: 30/06/08) 

A7/E3 (Estaleiro) 02 estaleiro2 – Joãozinho e Elias (02 
barcos em reforma e 03 em construção); 
Ancoradouro (05 barcos ancorados); 
03 canoas no rio (pesca de linha e 
arrasto) 
03 depósitos de equipamentos de pesca. 
(c.d.: 23/06/08) 
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Mapa 01: Localização aproximada das Áreas de Pesca 

(Fonte: Prefeitura do Natal/ SEMURB) 
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As informações acima se referem ao registro visual nos dias de coleta de dados (c.d.). Estas 
foram realizadas pela equipe de pesquisa, nos dias especificados, sempre no horário da manhã. 
Em todas as idas a campo foram observadas a quantidade de barcos ancorados nas águas ou em 
terra, a presença de depósitos de equipamentos de pesca e/ou estaleiros, além de pescadores no 
exercício da atividade. É importante lembrar, ainda, que o período em que foram feitas as idas a 
campo (junho a outubro) é tido pelos pescadores como não próprio para a pesca. Isso indica que 
a contagem do número de barcos aportados, portanto, corresponde a grande parte do número de 
barcos existentes na capital, já que não foi possível obter o número exato de embarcações na 
Capitania dos Portos, que realiza o registro das embarcações no Estado, e não por cidade. 
 
Cumpre frisar ainda a importância, para a pesquisa, de travar contato com pescadores que, 
durante as idas a campo, se encontravam nas localidades visitadas. Tal contato se deu através de 
conversas informais e entrevistas semi-estruturadas, muitas delas registradas através de gravação 
em áudio e imagem. Alguns pescadores forneceram informações importantes que ajudaram na 
condução da própria pesquisa, apontando, por exemplo, os órgãos e instituições ligadas à pesca, 
nos quais seria possível obter dados quantitativos sobre a situação da pesca na região. Outros 
ajudaram no processo de descrição da atividade pesqueira, na medida em que: a) apresentavam 
dados qualitativos sobre as condições sociais de trabalho e de vida do pescador; b) descreviam os 
equipamentos e utensílios com os quais trabalhavam; c) estabeleciam distinções entre os 
diferentes tipos de pesca praticados; e d) identificavam as espécies aquáticas mais comuns no rio 
e no mar. Para situar metodologicamente o trabalho descritivo ora proposto, esta seção foi 
dividida nos seguintes tópicos descritivos, sistematizados com base nos depoimentos dos 
pescadores e nas observações registradas durante as idas a campo: 3.1) tempos e espaços da 
pesca; 3.2) equipamentos e utensílios; 3.3) embarcações; e 3.4) tipos de pesca. 

644 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

.  
 
 
3.1 TEMPOS E ESPAÇOS DA PESCA 
A pesca em Natal é realizada durante todo o ano, porém em intensidades que variam de acordo 
com a estação. 
 
No período do inverno (fevereiro a setembro), as águas ficam “sujas” e o mar “embrabece”, 
segundo os pescadores. Coincidindo com a época das chuvas, o inverno também traz um 
aumento do vento e das correntezas, mudanças bruscas do tempo, alteração da limpidez das 
águas, de forma que não é todo dia que se pode sair para o mar. Nesse período resta ao pescador 
a pesca de arrastão feita no rio, o auxílio a outros pescadores ou o exercício de atividades de 
comércio ambulante na praia.  Outubro é o mês que os ventos se despedem. A partir de 
novembro as águas limpam, sendo esse o início da melhor época para a pesca, principalmente 
porque é possível ir mais longe com maior segurança. O período do verão se estende de 
novembro a fevereiro. 
 
Quanto aos espaços da pesca, foi possível observar, durante a pesquisa, que os pescadores usam 
denominações próprias para determinadas localizações espaciais, tanto relacionadas a acidentes 
geográficos, quanto aos pesqueiros, lugares que servem para comedouro, viveiro ou abrigo de 
peixes. 

No litoral são espaços conhecidos da pesca: a “boca da barra” (local de encontro do rio com o 
mar), os “cabeços” (pesqueiros distantes da costa cerca de 10 milhas, aproximadamente duas 
horas de viagem de jangada), os “arrecifes”, os “barrancos” (região distante da costa cerca de 15 
milhas de distância, cinco horas de viagem a motor), “linha de fora” (região mais distante da 
costa, 70 a 100 milhas) e o “baixo grande” (região próxima à zona abissal, onde não se pesca). 
No rio, os espaços de pesca são conhecidos como “pesqueiros”, podendo ser naturais (pedras, 
locas) ou artificiais (feitos através da intervenção humana). Entre os pesqueiros artificiais, 
existem aqueles que são resultam da intervenção não intencional, como pedaços de ferros, 
pedras, pneus, embarcações naufragadas e restos de construções submersos ou que foram 
jogados no rio. É importante lembrar, aqui, que nas margens do Potengi funcionou, no início do 
século passado, uma base aérea que recebia hidroaviões. A base naval também está localizada 
nessa região.  
 
Os pescadores também fazem pesqueiros artificiais, que demoram em média quatro meses para 
serem “habitados” pelas espécies. Utilizam, para isso, pneus velhos, que são amarrados e 
mergulhados em algum ponto do rio, de conhecimento apenas do pescador, que realiza esse 
trabalho de madrugada, para que os outros pescadores não “descubram” o local que, em breve, 
servirá de abrigo às espécies. Esse sigilo garante ao pescador a “posse” do espaço, mas há muitos 
pesqueiros que são do conhecimento da maioria dos pescadores, seja porque alguém os ensinou – 
a transmissão, nesse caso, passa geralmente de um pescador mais experiente para o aprendiz –, 
seja porque aprenderam observando o repetitivo trajeto e ancoragem dos barcos em 
determinados pontos. De qualquer forma, os pesqueiros são importantes pontos de localização de 
pesca e, dependendo de sua natureza, tamanho e profundidade, atraem espécies diferentes, sendo 
estes, também, os principais pontos de localização da caça submarina. Apenas os pesqueiros 
compostos por ferros (próximos à base naval) não são próprios para a pesca, pois comumente os 
pescadores perdem muitos equipamentos (redes e linhas), pois estes ficam presos às ferragens 
submersas. 
 

645 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

.  
 
3.2 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

• Anzol: pequeno gancho de metal que possui uma ponta dupla pontiaguda. Existem anzóis 
de diferentes tamanhos, cada um apropriado para o tamanho ou para a espécie do peixe 
que se deseja capturar. O tamanho do anzol é sempre combinado com a espessura da 
linha de nylon. 

• Bicheiro: utensílio artesanal composto de um anzol ou gancho grande firmemente 
amarrado à extremidade de uma vara ou cabo de madeira ou arame. Ajuda o pescador a 
puxar o peixe para dentro do barco. Utilizado também no mergulho e na captura de 
espécies como a moréia, o polvo e a lagosta. 

• Colete salva-vidas: equipamento exigido pela Capitania dos Portos. Embora sejam 
cientes do risco de serem penalizados, muitos pescadores, no entanto, não possuem o 
colete ou, se possuem, não o utilizam, alegando que, além de desconfortável, atrapalha os 
movimentos que o pescador comumente executa no exercício de sua atividade. 

• Covo ou manzuá: armadilha enredada usada tradicionalmente para pescar lagosta e 
outras espécies marinhas.  

• Espinhel: armação feita com vários anzóis amarrados sequencialmente em uma linha de 
nylon de espessura grossa. Possui tamanho que varia de 15 a 30 milhas. Serve para pesca 
de espécies maiores e em águas mais profundas. São utilizados, como isca no espinhel, 
pequenos peixes ou lulas. É a pesca realizada pela indústria pesqueira e apenas 
embarcações de grande porte utilizam esse equipamento. É necessário ter registro na 
capitania dos portos para realizar esse tipo de pesca que se destina, quase que 
exclusivamente, ao mercado externo. 

• Garatéia: utensílio de pesca constituído de uma haste de ferro central e várias hastes 
menos espessas (com o formato de anzóis) curvadas saindo de sua extremidade. Estas 
hastes curvadas servem para se fixar nas pedras ou no fundo de areia. Funciona como 
uma espécie de âncora amarrada na extremidade de uma corda que, quando lançada nas 
águas, desce até o fundo até prender-se em alguma superfície de pedra, fundeando, dessa 
forma, a embarcação. Alguns pescadores amarram na garatéia pedras ou objetos e metal, 
de forma a torná-la mais pesada; outros utilizam pedras amarradas a cordas para fundear 
as embarcações.  

• Isca: utilizada para atrair o peixe. Comumente é colocada na extremidade do anzol, mas 
pode ser depositada também no interior dos covos. Utilizam-se, comumente, para isca, o 
camarão vivo (comprado nos viveiros situados à margem direita do Potengi), o tamaru 
(espécie de crustáceo pequeno que vive submerso na lama do mangue), a sardinha, além 
de outros peixes pequenos capturados para este fim. Dentro dos covos utiliza-se como 
isca cabeças de camarão e pedaços de carcaça animal (couro, osso). Os pescadores 
também usam isca artificial, com formato de lula ou camarão, comprada em lojas de 
artigos para pesca, ou ainda, fabricam sua própria isca, utilizando, por exemplo, miçangas 
e tiras de borracha presas a um anzol pequeno. No píer da Redinha, esse tipo de isca é 
tradicionalmente usado para pescar sardinha. 
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• Linha de nylon: fio que pode ser unido a um ou mais anzóis, ou ainda ser usado para 

tecer as redes de pesca. São usadas diferentes espessuras de linha, da mais fina (50mm) a 
mais grossa (200mm), dependendo do tipo de peixe que se pretende pegar ou do diâmetro 
da malha da rede que se vai tecer. Em algumas embarcações motorizadas a linha de nylon 
é amarrada em um carretel chamado “bicicleta”, que fica preso à estrutura da 
embarcação.  

• Monobloco ou caixa de gelo: utensílio de poliestireno celular rígido (isopor) usado para 
condicionar o gelo necessário para a conservação do peixe. 

• Gereré ou Puçá: pequena rede de pesca, em forma de cone curto, presa a um aro circular 
de madeira munido de cabo, o qual serve para ajudar a embarcar o peixe capturado. O 
puçá é uma armadilha tradicionalmente utilizada pelos índios para pegar peixes miúdos. 

• Rede: equipamento de fabricação artesanal, feito pelos próprios pescadores, geralmente 
com uma linha de nylon, que é entrelaçada com o auxílio de uma haste de madeira ou 
plástico, formando uma espécie de malha. As redes variam desde a espessura do nylon ao 
diâmetro da malha, e cada uma é utilizada em um tipo de pesca diferente. Distinguem-se 
também a rede fixa ou afundada (que utiliza pesos em suas extremidades) da rede boieira 
(que utiliza bóias de poliestireno e acompanha a correnteza). Destacam-se, dentre as mais 
utilizadas: a tarrafa, a rede de arrasto ou tresmalho, a tainheira, a sauneira, a caçoeira e o 
mangote.  

• Remo: utilizado na condução de barcos de pequeno porte (canoas, jangadas, catraias). 
Serve também para espantar os peixes, conduzindo-os para as redes. 

• Samburá: cesto de cipó utilizado para acomodar o peixe. Muitos pescadores têm 
preferido acondicionar o pescado em sacos de nylon, ou ainda utilizar baldes de plástico 
para guardar o pescado e a isca. Em Natal, foram encontrados samburás apenas na praia 
de Ponta Negra. 

• Vara: haste de madeira que serve para conduzir as catraias. Com os remos, se “rema”; 
com as varas, o pescador “vareja”. 

• Outros: nadadeira, máscara de mergulho, respirador (snorkel), arbalete, luva (cf. caça 
submarina), faca, lanterna, lamparina, corda, GPS, etc. 

 
 
3.3 EMBARCAÇÕES 

• Catraia: pequena embarcação de madeira de base plana (2 a 3 metros de comprimento), 
movimentada por varas, geralmente destinada ao transporte de equipamentos (redes, gelo, 
comida, combustível) até os barcos fundeados. Pode também ser utilizada na pesca de 
rede de arrasto feita próxima à costa. Comporta um a dois pescadores. 

• Canoa: embarcação de madeira de pequeno porte (até 4,5 metros de comprimento) e de 
base côncava e oca. A maioria das canoas é movida a remo, mas também foram 
encontradas na praia da Redinha canoas a vela (chamadas genericamente de “barcos a 
vela”) ou a motor, sendo estes localizados ou na parte central ou na popa (“motor de 
rabeta”). A canoa serve à pesca de linha e de rede. É utilizada tanto na pesca litorânea 
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quanto na estuarina e fluvial, Comporta no máximo três pescadores e distancia-se da 
costa no máximo 1 milha, sendo comumente utilizada na pesca realizada no rio e na boca 
da barra. Pesca-se de canoa durante o dia ou à noite – neste caso, o pescador leva algum 
instrumento de iluminação artificial, como lanterna ou lamparina. 

• Jangada ou paquete: embarcação de pequeno porte feita de compensado naval (cerca de 
4 ou 5 metros de comprimento), geralmente de base plana, constituída de “costado” 
(fundo) e convés (base). Possui mastro, tranca e vela, e caracteriza-se pela propulsão a 
vento através da vela (também chamada de “pano”). São instrumentos de condução da 
jangada o leme e a bolina. Em Natal, as velas das jangadas possuem a forma triangular. 
Utilizadas no mar, as jangadas servem à pesca de linha, de rede ou de arrasto. Comporta 
no máximo três pescadores, que se revezam na condução da embarcação até o local de 
realização da pesca, geralmente nos cabeços. A pesca realizada com este tipo de 
embarcação pode durar o dia inteiro, não sendo comum, porém, se estender pela noite, a 
não ser no verão. Alguns pescadores que saem de canoa levam GPS para localizar os 
pesqueiros. 

• Barco a motor – embarcação de médio porte (variando de 08 a 17 metros de 
comprimento), que utiliza motor movido a diesel ou gasolina, podendo contar com velas 
como alternativa de movimentação. É usado para idas mais distantes da costa, nos 
barrancos, e permanecem no mar por um período de tempo mais longo, geralmente uma 
semana. Serve à pesca de linha, de mangote e de covo, sendo raramente utilizado na 
pesca de rede. Dependendo do tamanho, possui compartimentos internos para 
armazenamento do pescado, para guardar os equipamentos de pesca e demais 
equipamentos e utensílios necessários ao pescador em mar, e para acomodação dos 
pescadores nos horários de descanso. Possui comumente equipamento de iluminação 
artificial e muitos contam também com o uso do GPS para auxiliar na localização exata 
dos pontos de pesca e de um equipamento (guincho ou talha) que auxilia mecanicamente 
para puxar o peixe, no caso da pesca com linha, ou os covos. Comporta uma tripulação 
média de cinco a seis pescadores, que costumam trabalhar cooperativamente, dividindo 
entre si o que é pescado em cada ida do barco ao mar. Essa distribuição do produto da 
pesca obedece a uma hierarquia tanto interna (mestre, pescadores, auxiliares) quanto 
externa (entre os pescadores e o dono da embarcação que, embora não pesque, custeia a 
ida ao mar, fornecendo comida e combustível para a viagem).  

• Barco de grande porte – embarcação de mais de 20 metros de comprimento, utilizada 
na pesca em escala industrial e de propriedade de empresas da indústria pesqueira. A 
tripulação desse tipo de barco é composta por trabalhadores assalariados. Em Natal 
encontram-se instaladas algumas dessas empresas no bairro da Ribeira e nas imediações 
do Porto da cidade. Realiza a pesca de espinhel. 

 
 
3.4 TIPOS DE PESCA 

• Pesca de linha de mão: chega a durar cerca de oito horas e meia, se acompanhar o ciclo 
de cheia e vazante da maré. Feita com linha, anzol e isca. Esse tipo de pesca é realizado 
tanto no rio quanto no mar, em águas rasas ou mais profundas. Algumas espécies 
capturadas: guaiuba, dentão, dourado, cioba, serra, cirigado. 
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• Pesca de tarrafa: realizada por um único pescador que, de pé (dentro da água ou na 

canoa), utiliza movimentos de braço para abrir a rede, de forma que ela se espalhe nas 
águas e assim possa submergir, capturando o pescado de cima para baixo. A canoa deve 
ficar parada e as águas, tranqüilas, sendo necessário silêncio absoluto para que se obtenha 
êxito na captura de peixes. Esse tipo de pesca é, geralmente, realizado em águas próximas 
ao mangue, nas margens do rio. Algumas espécies capturadas: agulha, sardinha, pescada, 
tainha. 

• Pesca de arrasto ou tresmalho: realizada em espaço bem próximo à costa, por grupos 
de três a oito pescadores. As redes são levadas por dois ou três pescadores ao mar, em 
canoas ou catraias e, jogadas nas águas, são posicionadas de forma a cercar possíveis 
cardumes de peixes. Suas extremidades são presas por cordas, uma das quais fica em 
terra e a outra segue embarcada para realizar o cerco aos cardumes. Em seguida ambas as 
extremidades são puxadas através dessas cordas. Nas épocas de “safra” de determinadas 
espécies, como a espada, esse tipo de pesca serve à captura de uma grande quantidade de 
pescado. Os pescadores costumam dividir entre si o produto da pesca. Algumas espécies 
capturadas: tainha, espada, sardinha, pescada, serra, xaréu, ginga.  

• Pesca de rede (tainheira, sauneira, caçoeira): realizada na boca da barra (encontro do 
rio com o mar). As redes são lançadas ao mar geralmente em canoas, posicionadas de 
forma interromper o fluxo dos cardumes e, assim, capturar uma quantidade maior de 
pescado. É comum o pescador bater com o remo na água, para “espantar os peixes”, 
atraindo-os para as redes. Em seguida, estas são lentamente puxadas e trazidas para a 
superfície do barco, trazendo junto o pescado capturado. Algumas espécies capturadas 
por redes afundadas: sardinha, tainha, sauna, pescada, dentão, cioba, guaiuba. Algumas 
espécies capturadas por redes boieiras: cavala, albacora, agulhão, serra, dourado. 

• Pesca de mangote: realizada em águas rasas no rio ou na costa, geralmente por dois 
pescadores, com o auxílio de uma rede. Cada um segura em uma extremidade (“calão”) e 
entra na água até a altura do peito. Com a rede estirada, os pescadores cercam os peixes e 
puxam a rede para a terra. Esse tipo de pesca dispensa o uso de embarcação. Algumas 
espécies capturadas: camarão, siri, carapeba, ginga.  

• Pesca de gereré ou puçá. O pescador faz várias armadilhas amarrando em uma haste de 
madeira flexível (geralmente extraída do mangue) uma linha contendo uma isca na outra 
extremidade.  Em seguida finca essa haste verticalmente na beira do rio, de forma que a 
isca fique submersa. De tempos em tempos, ele vai até as armadilhas e puxa as linhas 
para verificar se alguma espécie encontra-se presa à isca. Em caso positivo, o pescador 
levanta devagar a linha e utiliza o gereré para recolher o pescado. No rio Potengi se 
captura particularmente o siri e o mororó, espécie de cobra d’água. 

• Pesca de covo ou manzuá: necessita de um barco a motor que tenha guincho ou talha 
para puxar os covos. Em cada ida, cerca de trinta covos são colocados no mar, na faixa de 
35 a 40 braças de profundidade, a aproximadamente 20 milhas de distância da costa. 
Submersos, eles ficam presos a uma bóia que flutua na superfície da água, marcando a 
localização das armadilhas.  No mar, os covos permanecem cerca de 12 horas. Após esse 
tempo, os barcos retornam ao local, para fazer a despesca. Além da lagosta, esse tipo de 
pesca tem servido à captura de alguns peixes tipo exportação: caraúna, guaiuba, cioba, 
piraúna, budião, saramunete. 
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• Pesca de espinhel: realizada na linha de fora (70 a 100 milhas da costa). Dura média de 

vinte e cinco dias e é realizada por empresas pesqueiras de grande porte. Algumas 
espécies capturadas: atum, albacora, agulhão negro, meca, dourado, cação. 

• Caça submarina: comumente realizada no rio e nos arrecifes próximos à costa, a uma 
profundidade de 3 a 5 metros, no mergulho em apnéia. Com o auxílio do compressor, o 
megulhador chega a descer 17 metros, comprometendo, muitas vezes, sua saúde em 
virtude da despressurização acelerada. Os pescadores que mergulham em apnéia usam 
equipamentos como nadadeiras, máscara e respirador (snorkel), e utilizam armas de 
compressão mecânica (“arbalete”), luvas, faca e bicheiro, todos usados para a caça ou 
captura das espécies. Em Natal, foi constatada a existência de mergulhadores na praia da 
Redinha e no Passo da Pátria, não se configurando, entre eles, a caça considerada 
esportiva, mas aquela destinada principalmente ao consumo interno, mas também à 
comercialização. A pesca predatória da lagosta, proibida pelo IBAMA, é aquela que 
utiliza um compressor de ar ligado ao mergulhador através de um tubo condutor preso à 
máscara de mergulho, o que possibilita a este ficar mais tempo dentro da água e utilizar 
redes (mangotes ou tarrafas) para capturar grande quantidade de lagosta, não respeitando 
o tamanho mínimo permitido para a comercialização. Por ser uma atividade ilegal, a 
pesca predatória é praticada de forma ilícita e escusa. É importante frisar que alguns 
pescadores condenam a pesca predatória. Segundo eles, a lagosta está ficando cada vez 
mais rara porque existem pescadores gananciosos, que não respeitam o defeso nem o 
tamanho da espécie. Além da lagosta, são espécies capturadas através da caça submarina:  
xaréu, xarelete, mero, badejo, polvo, etc.  

• Outras atividades relacionadas: “cata” de mariscos (“sururu” e “unha de velho”), de 
caranguejo, goiamum, aratu e tamaru, realizada no mangue, geralmente por mulheres 
(cada vez mais raro). 

 
 
4 BREVES CONSIDERAÇÕES DE UMA PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO 
O trabalho ora proposto, em seu alcance qualitativo mais ampliado, busca oferecer uma espécie 
de radiografia da vida cotidiana das comunidades tradicionais estudadas, especialmente 
enfocando a esfera do trabalho e das práticas culturais, a qual poderá subsidiar muitas outras 
ações em pesquisa e mesmo na formatação de políticas públicas voltadas ao setor. O que está 
sendo buscado com maior ênfase nesta fase da pesquisa é exatamente a sua parte mais 
quantitativa, isto é, uma espécie de mapeamento inicial tanto dos espaços onde a pesca é 
praticada, assim como o número de pescadores em atuação em cada espaço, incluindo também 
os tipos de pesca e equipamentos utilizados e ainda as espécies comumente capturadas na 
atividade pesqueira artesanal. 
 
Nas entrevistas com os pescadores foi possível, além de outras coisas, investigar a forma como 
estes se organizam diante dos espaços de pesca, constatando-se que a grande maioria trabalha em 
condições insalubres e dispõe de pouca tecnologia. No entanto, é notável o fato de que, diante 
das dificuldades, os pescadores encontram formas artesanais de promover uma melhora na sua 
produtividade, quer através do improviso, da criação ou aperfeiçoamento de equipamentos e 
utensílios de pesca. Por outro lado, é flagrante o estado de desânimo dos pescadores em relação 
às perspectivas de trabalho, o que reflete a desvalorização da atividade entre os próprios 
trabalhadores, sobretudo tendo em vista a legislação vigente, de carater fiscalizatório e punitivo, 
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e a falta de políticas públicas e de incentivos. Contraditoriamente, mais de 70% do pescado que 
abastece a mesa dos nordestinos provém da pesca artesanal (JUAN, 2008). 
 
Durante a pesquisa de campo tem-se constatado uma clara necessidade de uma atenção especial 
à pesca, no sentido de melhoria das condições de trabalho e educação, assim como a formatação 
de uma legislação que proteja e não somente fiscalize e puna os pescadores. 
 
Perguntados sobre a realidade da pesca praticada na cidade, os pescadores, primeiramente, 
apontam para a necessidade de políticas públicas eficientes que viabilizem uma melhoria na sua 
condição de trabalho. Serviços de assistência básica como educação, segurança e saúde são 
comumente reivindicados por essa classe, que se considera historicamente desassistida pela 
maioria das gestões governamentais que se sucederam nas últimas décadas. A falta de assistência 
se reflete, entre outras coisas, no alto índice de analfabetismo entre esses trabalhadores, uma 
forma de exclusão social perpetuada pela falta de outra opção de trabalho, já que, para os 
próprios pescadores, sua profissão é desprivilegiada, sujeita aos perigos das águas e sem valor 
para os homens da terra. Sobre as capacitações oferecidas pela Capitania, estes consideram bem 
vinda qualquer iniciativa que vise, realmente, ajudar o pescador. Perguntados acerca de quais 
atividades poderiam promover uma melhora das condições de trabalho, sugeriram a implantação 
de cursos de alfabetização para o pescador e de capacitações profissionais, como um curso de 
comercialização – para que possam negociar diretamente com o consumidor, eliminando o 
atravessador – e um curso de beneficiamento do pescado. 
 
Quanto à relação entre pesca e meio ambiente, os pescadores do Potengi são os que manifestam 
maior preocupação com as questões ambientais. Eles apontam, por exemplo, para a necessidade 
de investigação da qualidade do pescado no rio, pois não raro são encontrados dejetos de lixo 
hospitalar e até pedaços de carne de natureza e origem não identificada, além de ser flagrante a 
quantidade de esgoto despejada no rio através de inúmeros canais que deveriam servir apenas de 
escoamento das águas pluviais. Sobre a quantidade do pescado, também são esses pescadores os 
que mais sentem sua gradativa diminuição. Eles atribuem a escassez de peixe a uma 
conseqüência direta da poluição do rio. 
 
Por fim, diante da diversidade da atividade pesqueira artesanal do município de Natal (RN), 
constatada a partir destes dados preliminares, torna-se possível vislumbrar, no que concerne à 
área tecnológica, um vasto campo de estudos e aplicação de novas tecnologias aplicadas à pesca. 
As informações até aqui levantadas, assim como os dados que ainda estão sendo coletados 
poderão também subsidiar a formatação de políticas públicas voltadas à pesca, especialmente a 
pesca artesanal, de modo que seja pelo menos iniciado o processo de resgate da enorme dívida 
social que o nosso país acumulou em relação aos que vivem e fazem a atividade pesqueira 
brasileira. 
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RESUMO  

Este trabalho se propõe a fazer uma análise do crescimento populacional do município de 
Parnamirim/RN considerando as atividades econômicas e as políticas públicas que 
contribuíram com esse crescimento, desde sua ocupação, passando pela chegada da 
indústria, até os dias atuais. Parnamirim é o município do estado do Rio Grande do Norte 
que apresenta crescentes taxas populacionais, sendo o que mais cresce no estado. 
Historicamente, suas terras permaneceram praticamente abandonadas até o inicio do século 
XX, sua posição geográfica teve um papel fundamental no seu surgimento e no 
desenvolvimento do município. Inicialmente, na década de 1920 foi atraída para o local 
uma companhia de aviação comercial internacional, que instalou um acampo de pouso, 
impulsionando seu primeiro povoamento. Posteriormente, durante a Segunda Guerra 
Mundial, foi instala uma base militar americana, que propiciou sua explosão demográfica. 
Na década de 80, o município atraiu as indústrias que se instalaram na região, mesmo 
estado fora da política de implantação da indústria do estado, que organizou e concentrou 
esforços para instalar as indústrias na DISI-NATAL. As indústrias que deram uma novo 
rumo a economia local, pois direcionava a economia do município para além do comércio e 
das atividades ligadas a Base Aérea de Natal, também contribui para acelerar o crescimento 
populacional. Desse modo, mesmo com o fechamento de algumas indústrias na década de 
1990, Parnamirim buscou novas alternativas e continua crescendo, sendo considerado o 
município de maior dinamicidade do Rio Grande do Norte.  

PALAVRAS-CHAVES: Parnamirim/RN, Crescimento Populacional, Políticas públicas, 
Industrialização de Parnamirim.  
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CRESCIMENTO POPULACIONAL DE PARNAMIRIM – RN: AS ATIVIDADES 
ECONÔMICAS E AS POLITICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUIRAM PARA 

ESSE CRESCIMENTO. 
 



_ 

 
INTRODUÇÃO  

Parnamirim é o município do estado do Rio Grande do Norte que apresenta um aumento 
populacional crescente, sendo a cidade que mais cresce no estado. Essa cinqüentenária, 
localizada a 14 quilômetros da capital, permaneceu deserta e praticamente inabitada por 
mais de três séculos, após a criação do primeiro núcleo urbano da então Capitania do Rio 
Grande, a cidade do Natal fundada em 1599. Suas terras, consideradas inadequadas para as 
atividades econômicas desenvolvidas na região (agricultura e pecuária), permaneceram 
praticamente abandonadas até o inicio do século XX. Desse modo, seu nascimento se dar 
de forma diferenciada e singular em relação às outras cidades nordestinas. Parnamirim 
surgiu em meio ao desenvolvimento da aviação comercial internacional. Podemos afirmar 
que, sua posição geográfica, que já era considerada estratégica mesma antes do seu 
nascimento, teve um papel fundamental na sua formação inicial e também no seu 
desenvolvimento. Ao longo de sua história, em vários momentos e sob diferentes aspectos a 
área de Parnamirim se mostrou atrativa: Primeiramente, para instalação de um campo de 
pouso da aviação comercial internacional, que impulsionou seu primeiro povoamento. 
Posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi instalada uma base militar 
americana, que propiciou sua explosão demográfica; e mais recentemente na década de 80, 
atraiu a instalação das indústrias para sua região, fato que contribuiu para manter seu 
crescimento populacional, levando-a a ser a terceira cidade mais populosa do estado. Este 
trabalho se propõe a fazer uma análise do crescimento populacional de Parnamirim, 
considerando as atividades econômicas e as políticas públicas que impulsionaram e 
contribuíram para esse crescimento, desde sua ocupação, passando pela chegada da 
indústria, até os dias atuais. Para tanto, utilizaremos alguns estudos norteadores como o de 
Castro (2005), Clementino (1995), Damiani (2004), Medeiros (2007), Peixoto (2003) 
Trindade (1988) e dados das Prefeituras de Parnamirim e de Natal, como também dados do 
IBGE.  

 

 
PARNAMIRIM: SURGIMENTO E CRESCIMENTO POPULACIONAL  

Localizada no litoral oriental do estado, Parnamirim limita-se geograficamente ao Norte 
com o município de Natal (Capital), ao Sul com os municípios de São José de Mipibu e 
Nísia Floresta, a Leste com Oceano Atlântico, a Oeste com o município de Macaíba.  

Dos noves municípios que compõem a Região Metropolitana de Natal, ele foi o que 
apresentou a maior taxa de crescimento populacional entre 1991 e 2000 (NATAL, 2006), 
conforme a seguir: Parnamirim (7,90%), São Gonçalo do Amarante (4,90%), Nísia Floresta 
(3,60%), Extremoz (3,10%), Macaíba (2,70%), São José de Mipibu (2,40%), Ceara - Mirim 
(2,00%), Monte Alegre (1,94%) e Natal (1,80%).  
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Atualmente, tem 172.751 habitantes (IBGE, 2007), e uma área de 126,6 km², resultando 
numa densidade demográfica de 1.364,5 hab./km². Parnamirim é a terceira cidade mais 
populosa do estado do Rio Grande do Norte, sendo ultrapassada apenas por Natal (Capital), 
a primeira, e Mossoró. Observemos na tabela 1, a evolução da população ao longo de sua 
história.  



_ 

 
Tabela 1: Crescimento Populacional de Parnamirim  

ANO __1950 _1960 _1970 _1980 _1991 _2000 _2007 __HABITANTES __4.986 _8.826 _14.502 _26.360 
_63.312 _124.690 _172.751 __ 
Hoje, observando números do crescimento tão expressivos, intriga-nos imaginar que, até o 
final da década de 1920, a área de Parnamirim permanecia deserta. Conforme Peixoto 
(2003), a área que já era conhecida pelos índios da região, antes da colonização, 
permaneceria durante séculos, inaproveitada, despovoada e em grande parte completamente 
abandonada. Essas terras, conforme Medeiros (2007) não serviam para o cultivo, nem para 
pecuária, com exceção do vale fértil de Pium. Esse fato contribuiu para abandono, pois 
essas eram as atividades econômicas desenvolvidas na região.  

Desde época da colonização era considerada estratégica, pois por lá, passavam trilhas que 
ligava Natal, aos povoamentos portugueses ao sul, Paraíba e Pernambuco. Paranã-mirim, 
da expressão tupi-guarani, que na mistura com a língua portuguesa, dar origem ao nome da 
cidade, significa “pequeno rio veloz”, referenciando a um rio que provavelmente existia no 
lugar, já extinto.  

De acordo com Peixoto (2003, p.28), em 1881, os trilhos da linha férrea cortaram a região, 
fazendo a rota Natal – Nova Cruz, eles seguia “de perto o velho caminho para Paraíba e o 
Recife”. Em 1927, as terras da área de Parnamirim, conforme o mesmo autor pertencia ao 
português Manuel Machado que era o dono das terras do Engenho Pitimbu, um latifúndio 
quase deserto, sem proveitos ou benfeitorias. No entanto, era dos céus, que “literalmente, 
chagariam os homens que variam na planície de Parnamirim um pedaço de terra da maior 
importância” (PEIXOTO, 2003 p.29).  

Com a missão de encontrar um local adequado para instalação de um campo de pouso, para 
a companhia aérea francesa, Compagnie Generale Aéroplostale (CGA), que pretendia 
estender uma “Linha” que ligasse o continente europeu com toda América do Sul, chegou a 
Natal, em 17 de junho de 1927, o piloto francês Paul Vachet.  

Após alguns dias de buscas fracassadas, o piloto conheceu Luís Tavares Guerreiro, 
comandante do 29º Batalhão de Caçadores do Exército e conhecedor das terras do Pitimbu, 
que o levaria a planície de Parnamirim. Essa área de solo arenoso e duro, com vegetação 
pequena, foi considerada conveniente pelo piloto, que logo negociou a doação das terras 
com o proprietário Manuel Machado.  

Nesse mesmo ano, o campo de pouso de Parnamirim começava a operar de forma precária, 
“[...] era apenas uma pista de terra batida e grama, sem iluminação elétrica ou qualquer 
construção” (PEIXOTO, 2003 p. 43). Porém, dois anos depois, as instalações já estavam 
equipadas com torres de rádio, sinalização, hangares, oficinas, armazéns, poços artesanais, 
entre outras melhorias. O campo de pouso da Aéropostale em Parnamirim, já era 
considerado um dos melhores da companhia.  
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Após a instalação do campo de pouso, foram atraídos para área do campo de aviação, os 
primeiros residentes de Parnamirim, os pioneiros, eram operários, vendedores, prestadores 
de serviços, que encontravam trabalho junto à companhia e estabelecia residências nos 
arredores. Muitos migrantes chegavam com os olhos fixos nos céus, todavia, nada sabiam 
da saga da aviação, vinham em busca de trabalho, salários e um lugar para morar. Em 
Parnamirim, o povoamento e o crescimento populacional terão o traço forte da migração, 
que conforme Damiani (2004, p.61) “o fenômeno do povoamento não poderia ser 
compreendido sem as migrações”.  

A construção de uma estrada de rodagem carroçável foi uma das poucas iniciativas dos 
governos estadual e municipal, que visava favorecer a instalação do campo de pouso, 
todavia ela ficava intransitável no período chuvoso. Assim, de uma conjuntura 
internacional para expandir a aviação comercial, sem nenhuma iniciativa política para que 
as pessoas se instalassem no local, “foram lançadas as bases para a formação de 
Parnamirim” (NATAL, 2006).   

Na década de 1930, a aviação comercial internacional havia se consolidado no estado, se 
podia comprar uma passagem aérea aqui e embarcar para Buenos Aires, do campo de 
Parnamirim. O campo era conhecido internacionalmente e pilotos de várias nacionalidades 
vinham conhecê-lo, inclusive os norte-americanos. Todavia, não tinha “[...] qualquer 
importância econômica, ou política no cenário nacional” (PEIXOTO, 2003 p. 58). A 
população do estado vivia da atividade algodoeira no interior e do comércio na capital. 
Porém uma nova conjuntura internacional, a Segunda Guerra Mundial, iria alterar a vida da 
capital Natal (política, econômica, social e culturalmente) e selaria o destino do futuro 
município de Parnamirim. Mais uma vez, seu posicionamento geográfico estratégico iria 
atrair a aviação bélica internacional. Na área do campo de aviação e do pequeno povoado 
de “Parnamirim da Capital” como era chamado na época, seria construído uma base militar 
americana chamada de Parnamirim Field.  

Segundo Clementino (1995. P. 8), bases militares são pólos de estruturação do espaço e 
apresentam importância na vida urbana das localidades e ainda, exercem efeitos sobre a 
economia e seus impactos podem se sentidos na organização do território e sobre o 
processo de urbanização, isso “[...] dependendo do tamanho de seus efetivos, do volume e 
da magnitude de seus equipamentos, da natureza de suas funções e da importância de suas 
atividades”.  

A construção da base americana Parnamirim Field, localizado do lado Leste do campo de 
aviação, mobilizou um grande contingente de mão-de-obra em sua construção, havia oferta 
de emprego, mesmo para os que não tinham qualificação. Conforme Peixoto (2003), 
Parnamirim da capital, ganhou fama, em todo litoral, como povoado com abundantes 
ofertas de emprego, só perdendo para Natal. Desse modo, Parnamirim tornou-se um espaço 
atrativo economicamente, onde se encontrava oportunidade de emprego, isso vez com ela 
fosse o destino de muitos migrantes.  
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Outro fator importante que impulsionou a vinda de famílias inteiras do interior do estado 
para o litoral foi à seca de 1942. Essa migração rural-urbana conforme Damiani (2004, p. 
42) é um fator fundamental no movimento populacional, pois o migrante vem para se 
estabelecer definitivamente, com a expectativa que na cidade terá um emprego e poderá se 
reproduzir como trabalhador, e também sua família.   

O povoado de Parnamirim da Capital recebia migrantes do interior e dos outros estados 
vizinhos, eles vinham em busca de emprego e um lugar para morar. Mesmo para aqueles 
que não conseguiam emprego na base, era melhor se instalar nas suas proximidades. “Em 
Parnamirim era só chegar, marcar um pedaço de chão e erguer uma palhoça” (PEIXOTO, 
2003 p.104). Desse modo, sem nenhuma infra-estrutura o povoado crescia, conforme 
Peixoto (2003, p.106), esse povoado pode ser considerado o “sítio urbano inicial da 
cidade”, mesmo a maioria das casas sendo taipa e ruas sem marcação, ou qualquer 
infraestrutura, era formado por dois corredores de casas, junto à linha do trem, hoje atual 
rua tenente França.  

Com a oferta de emprego era renovada, tanto pela Base americana (Parnamirim Field), 
como pela Base brasileira (Base Aérea de Natal) criada em 1942, que foi instalado no lado 
Oeste, no antigo campo de pouso, Parnamirim mantinha o fluxo migratório para sua área. 
Nesse contexto, surgiu um comércio voltado para atender as necessidades da população 
local, na sua maioria pobre. Em 1943, o povoado foi elevado à categoria de Vila. 
(PEIXOTO, 2003).  



_ 

 
PARNAMIRIM E AS PRIMEIRAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

Em 1944, a Vila de Parnamirim de Natal contava com uma população estimada em 2.500 
habitantes. No local já existia uma feira livre, casas comerciais, um prédio construído 
destinado para ser escola primária, um templo improvisado onde eram celebradas as missas, 
tudo construído pela comunidade local, além das centenas de casas, sem contar as palhoças 
e os mocambos (PEIXOTO, 2003).  

Conforme Castro (2005, p. 127) é função da administração pública, “[...] prover políticas 
públicas, ou seja, a prestação de bens e serviços às coletividades e aos seus territórios, 
como: manutenção da ordem, regulamentação do trabalho, assistência social, saúde, 
educação etc.” Em Parnamirim essa assistência pública ainda não tinha chegado.  

Em Dezembro, desse mesmo ano, as lideranças comunitárias de Parnamirim convidaram o 
então prefeito de Natal, José Augusto Varela para visitar a Vila de Parnamirim e foi nessa 
ocasião que reivindicaram do poder público local investimentos na infra-estrutura da futura 
cidade. Também convidado pelas lideranças locais, visitou a vila o jornalista Rivaldo 
Pinheiro, que escreve a primeira reportagem sobre a vila civil, no jornal “A República”, 
levando ao conhecimento público as iniciativas comunitárias existentes no local e não 
poupando críticas a prefeitura do Natal, por não investir em infra-estrutura no local. 
(PEIXOTO, 2003). Desse modo, para atender as reivindicações locais e responder as 
críticas da oposição é nomeado pelo prefeito um administrador para a vila, o senhor Josafá 
Sisino Machado, que recebeu a missão de organizar e dar feições de cidade a Vila de 
Parnamirim.  

 
O administrador da Vila de Parnamirim de Natal formou uma delegação com as lideranças 
locais e solicitou do prefeito um plano urbanístico, pois era preciso alinhar ruas e para isso 
seria necessário derrubar algumas casa e indenizar os moradores e alocá-los em outras 
áreas. As ruas levariam os nomes dos pioneiros da aviação, conforme sugestão da Base 
Brasileira.  

Como novos caminhos, a vila precisava de equipamentos urbanos, foi construído o 
primeiro mercado público, para onde iriam os comerciantes da feira, para dar estrutura e 
melhores condições de higiene aos feirantes e consumidores. Para abastecer a vila com 
água foram abertos os dois primeiros chafarizes públicos, com o apoio do comandante da 
Base Aérea (Major Aviador José Vaz da Silva). A Base também autorizou o fornecimento 
de energia elétrica, a partir da casa de força da Base, para o mercado público e algumas 
casas. Também foram construídos um cemitério e uma lavanderia pública. (PEIXOTO, 
2003).  

Com as melhorias a cidade crescia e a Aeronáutica, decidiu construir 39 casas para fixar os 
sargentos e sub-oficiais, que depois se ampliaria para 101 casas, sendo este o primeiro 
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conjunto residencial da cidade, arquitetonicamente planejado, organizado e urbanizado. 
Foram criados também um Cartório Judiciário e a primeira amplificadora (Amplificadora 
Santo Antônio, a Voz do Trampolim da Vitória). A primeira escola pública de Parnamirim, 
idealizada pelo professor Homero de Oliveira Dantas, foi o grupo escolar Presidente 
Roosevelt, que ganhou um prédio próprio, construído pelo poder público estadual, em 
1952, atual Escola Presidente Roosevelt.   

A vila teve outros administradores nomeados para administrá-la, sendo o último Basileu 
Fernandes que administrou, entre 1955 a 1958, o já então Distrito de Parnamirim. Pois, 
conforme a Lei nº 146/48, a vila foi elevada à categoria de Distrito de Parnamirim em 
dezembro de 1948. Dois anos depois, no censo de 1950, já contava com 4.986 habitantes. A 
cidade que ficou internacionalmente conhecida, como “trampolim da vitória”, no cenário da 
Segunda Guerra Mundial, comprova que não nasceu para ser provisória. Os fatos 
confirmam que, enganaram-se os muitos que acreditavam que ela não sobreviveria com o 
termino do conflito mundial.  

Em 17 de dezembro de 1958, através da Lei nº 2.325, foi criado o município de 
Parnamirim, sem a participação do povo, pois essa foi mais uma conquista dos políticos da 
elite que atuavam na região, do que uma reivindicação da população que via seu destino 
ligado mais diretamente a Base, que a Capital (Peixoto, 2003). Outro fato, que fez a 
emancipação ser pouco divulgada pelos lideres comunitários locais, foi a Base não está 
dentro dos limites do novo município, que só voltaria a pertencer a Parnamirim em 1962, 
através da Lei 2.789, que revogava o Artigo 2º da Lei de emancipação.  

O prefeito nomeado até as eleições foi o tenente reformado da Aeronáutica, Deoclécio 
Marques de Lucena. Posterior, eleito pelo povo, assumi a administração do municipio o 
primeiro prefeito eleito de Parnamirim, Ilson Santos de Oliveira, para um mandato de 
cinco, que começou em 1960. Atualmente, a cidade é administrada pelo 12º prefeito da 
cidade, Agnelo Alves, que está no segundo mandato consecutivo.  

INDUSTRIALIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DE PARNAMIRIM  

A cidade de Parnamirim, no censo de 1960, já contava com 8.826 habitantes e 
economicamente vivia em torno das atividades de prestação de serviços a base militar e do 
comércio. Foi nessa década que chegaria a cidade a infra-estrutura necessária para a 
instalação da indústria no local, a energia elétrica.  

Os investimentos dessa política de infra-estrutura seriam rateados entre: o governo federal, 
através do Ministério da Minas e Energia e a Sudene, o governo estadual (do então 
Governador Aluízio Alves) e o governo municipal ( do Prefeito de Parnamirim Tenente 
José Augusto Nunes). Desse modo, a cidade seria a sétima do estado a receber a energia 
elétrica de Paulo Afonso, distribuída pela Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande 
do Norte (COSERN), criada, pelo governador do estado em 1961. A energia elétrica 
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permitiu que o estado pudesse ser incluído nos Planos Diretores Trienais (PEIXOTO, 
2003).  

O governo federal, de acordo com Trindade (1988), havia criado uma política de 
desenvolvimento regional, inicialmente, restrito ao Nordeste, através da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que buscava corrigir os desníveis regionais e 
tinha entre os objetivos principais industrializar a região. Porém as diretrizes para o 
surgimento da indústria no estado, só foram contempladas no terceiro plano trienal, no 
período de 1966 a 1968.  

A política de implantação da industrial no Rio Grande do Norte, conforme a mesma autora, 
no final da década de 1970, visava organizar o espaço industrial e concentrou esforços para 
estimular a industrialização, criando o Parque Industrial de Mossoró, na cidade de Mossoró, 
e o Distrito Industrial Sócio-Integrado de Natal (DISI) em Natal. Em Parnamirim, conforme 
Peixoto (2003) foi criada a Área Industrial de Parnamirim, através de uma iniciativa 
política municipal do então Prefeito José Augusto Nunes, através do decreto-lei nº 99, 
porém sem incentivos do governo estadual. O Estado passaria a orientaria e apoiaria as 
empresas que se instalasse nas áreas por ele criadas.  

A DISI-NATAL foi criada, após vários estudos, conforme Trindade (1988), numa área de 
565 ha, nos limites de Natal e São Gonçalo do Amarante, em 1979. Algumas vantagens 
apresentadas nesse estudo foram: Mão-de-obra abundante na vizinhança; acesso a rodovias 
já pavimentadas (BR 406, cortada pela 106); disponibilidade de transporte ferroviário; 
proximidade do porto; disponibilidade de água da Lagoa de Extremoz; disponibilidade de 
energia elétrica; Ventilação favorável, através da posição geográfica,os resíduos 
atmosféricos seriam levados para mar; disponibilidade de despejos de resíduos através de 
um pequeno riacho para o Rio Potengi. Além dessas vantagens, as empresas instaladas no 
local, contariam com o apoio do governo estadual, através de financiamentos para aquisição 
de terrenos, realização das obras de infra-estrutura, compra e/ou aluguel de galpões 
industriais, além de incentivos fiscais (dedução de ICM), financeiros, e de assistência 
técnica.  

 
Peixoto (2003, p. 174), afirma que “a Sudene liberou incentivos para 45 indústrias no 
DISI-Natal e mais oito unidades em Parnamirim.” Nesse contexto, em 1981, a cidade de 
Parnamirim contabilizava 18 estabelecimentos industriais e já contava com 2.638 
funcionários empregados nestas empresas, esse número correspondia a 32% da população 
economicamente ativa, conclui o autor.  

Este incremento na economia do município, gerado através das indústrias que se instalaram 
nas regiões periféricas, fez com que atraísse um considerável contingente populacional para 
seu entorno. No período de 1980 e 1991, a população passou de 26.360 para 63.312, 
representando um aumento no contingente populacional de, aproximadamente, 140%. Esse 
incremento, também permitiu que, em 1989, Parnamirim, ocupasse o 3º lugar em 
arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria (ICM), consumo de água e 
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energia elétrica, no Estado (PEIXOTO, 2003).  

Conforme, o estudo de Trindade (1988), as empresas se instalaram num ritmo mais 
acelerado em Parnamirim, que na DISI-RN. Nesse estudo, a autora constatou que 45% das 
22 empresas instaladas em Parnamirim, que participaram do estudo, se instalaram após a 
implantação da DISI-RN. Entre as vantagens para se instalar as indústrias na região, está o 
posicionamento estratégico; proximidade com o aeroporto; acesso ao entroncamento de 
duas rodovias federais (BR´s 101 e 304), que ligam a cidade ao Sul, e ao Norte do País; e 
também disponibilidade de energia elétrica, disponibilidade de água subterrânea de pouca 
profundidade.  

Parnamirim se tornava, mais uma vez, uma área atrativa e de oportunidades, nesse 
momento para as indústrias. No final da década de 1980, cita Peixoto (2003, p. 178), que 
através do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do RN (IDEC), 
constatou-se que existiam 40 indústrias de atividades diversificadas e 48 micro-indústrias, 
além de 22 panificadoras. A indústria empregava um contingente de 13 mil operários, que 
representava 26% da população economicamente ativa.  

Trindade (1988, p. 70), afirma que Parnamirim apresenta um “tipo de localização 
espontânea, onde os fatores favoráveis à implantação de indústrias não foram trabalhados 
para tal fim.” Peixoto (2003, p. 178), conclui que o governo estadual se manteve ausente, 
até ignorando o distrito industrial que nasceu fora dos planos oficiais. Na década de 1990, 
com a crise mundial, encerrava-se o ciclo de grandes investimentos na indústria local, 
muitas empresas fecharam como: Tecblu, Leite de Coco Indiano, Brasinox, entre outras 
(PEIXOTO, 2003).  



_ 

 
PARNAMIRIM CONTINUA CRESCENDO  

Em uma década, a população de Parnamirim, quase dobrou, passando de 63.312 habitantes 
em 1991 para 124.690 habitantes no ano 2000 (ver na tabela 1). Essa população está 
concentrada na área urbana do município, distribuída em 13 bairros e dois distritos.  

 
Conforme Medeiros (2007), os distritos correspondem ao distrito do litoral, abrangendo 
Pium, Cotovelo e Pirangi do Norte; e o distrito de Nova Parnamirim, que absorve os bairros 
de Parque dos Eucaliptos e Parque do Pitimbu.  

Segundo Peixoto (2003), outras alternativas de desenvolvimento foram encontradas pelo 
município, dentre elas estão o comércio, avicultura e o turismo (Cotovelo e Pirangi do 
Norte), vem apresentando um crescimento significativo.  

Atualmente, conforme os dados apresentados na matéria – “Parnamirim tem a economia 
mais dinâmica do RN segundo a Gazeta” -divulgada no Jornal de Parnamirim (2007, nº 
135, p. 7), a cidade possui 2.821 empresas instaladas no seu território. Desse modo, são 
apontadas velhas vantagens como diferencial que faz a econômica crescer: posição 
estratégica; ser cortada pelas BR´s 101 e 304 e dispor do aeroporto em seu território. 
Também podemos acrescentar a essas vantagens, o fato do município ter sido escolhido nos 
anos de 2005 e 2006, como a cidade de economia mais dinâmica do estado e configurar no 
122ª posição no ranking nacional entre as 300 cidades com maior dinamismo, em 2007.  

Comparando a distribuição da população da cidade através dos dados do IBGE de 1996 e 
2000, segundo Peixoto (2003), há uma tendência em Parnamirim do esvaziamento do 
centro e inchaço das áreas periféricas. O censo de 2000 mostra que, quatro dos treze bairros 
do município estão localizados nas áreas periféricas, com uma população acima de  
10.000 habitantes. São eles: Emaús como 11.749 habitantes; Passagem de Areia com  
10.952 habitantes; Parque do Pitimbu e Parque do Eucalipto com 10.589 e 14.363 
habitantes, pertencem ao distrito de Nova Parnamirim onde se concentra 20% da população 
do município. Esses últimos são os bairros que mais cresceram nesse período. Nesses 
quatros bairros concentram-se, quase 40% da população de Parnamirim.  

O distrito de Nova Parnamirim está totalmente interligado com Natal, nessas áreas “[...] os 
limites entre os dois municípios não são claramente perceptíveis à população dessas regiões 
fronteiriças” (NATAL, 2006 p. 49). Nesses bairros concentram-se as maiores renda do 
município, perdendo apenas para o tradicional bairro militar: Cohabinal (Renda Média R$ 
1.393,98). Pode ser observado ainda, um investimento intensivo do setor imobiliário na 
oferta de imóveis residências através de condomínios fechados horizontais e verticais, para 
uma classe com melhor poder aquisitivo, além de um comércio diversificado.  

Um dos problemas urgentes apontados por Peixoto (2003 p. 190) e a “disponibilidade de 
locais para a construção de novas moradia e a infra-estrutura necessária para atender à 
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população mais pobre.” A exemplo de passagem de Areia que tem a menor renda da região 
(Renda Média R$ 342,21), mais concentra mais de 10 mil habitantes no seu território.  

Com uma população crescente, há uma maior demanda por infra-estrutura urbana, 
saneamento, moradia, saúde, escolas, abastecimento d água e energia elétrica, segurança, 
proteção ao meio ambiente. Exigindo do poder público, políticas públicas que garantam aos 
cidadãos esses direitos, especialmente os mais pobres.  

A administração local tem um grande desafio, em função da dinamicidade demografia e 
econômica, de prover políticas públicas que visem melhorar a qualidade de vida dos que 
moram, trabalham ou investem no município. Desse modo, buscando atender a população 
através de infra-estrutura e serviços públicos, visando à qualidade de vida e a preservação 
do meio ambiente para seus cidadãos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A área de Parnamirim permaneceu por séculos abandonada, inaproveitadas e desabitadas. 
Sua posição geográfica, que já era considerada estratégica, mesmo antes do seu nascimento, 
foi determinante em vários momentos do seu desenvolvimento econômico.  

No final da segunda década do século XX, surgiu o primeiro povoado em meio à expansão 
da aviação comercial internacional e sem nenhuma iniciativa política pública. Sua primeira 
expansão demográfica se dar no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando se instala ao 
lado do campo de aviação, a base militar americana, Parnamirim Field, que fará 
Parnamirim ser conhecida internacionalmente como Trampolim da Vitória. Foi à oferta de 
emprego na base, impulsionado pela seca de 1942 que fará centenas de migrantes 
encontrarem em Parnamirim uma oportunidade de emprego e moradia.  

Na década de 1940, a então Vila de Parnamirim, reivindica ao prefeito de Natal, 
investimentos públicos para melhorar sua infra-estrutura. Nesse contexto, a Vila recebe as 
primeiras políticas públicas, essas pretendiam dar-lhe feições de cidade. Em 1948 eleva-se 
a categoria de Distrito. Mesmo tendo um crescente aumento da taxa populacional, passaria 
por uma nova expansão com a instalação da indústria no município na década de 1980, 
direcionando a economia para além das atividades ligadas a Base Militar Brasileira e ao 
comércio.  

A área industrial de Parnamirim cresce as margens dos planos políticos oficiais e se torna 
mais atrativa que a DISI-NATAL, e sua posição geográfica estratégica um dos fatores 
responsáveis. O desenvolvimento da indústria impulsiona uma nova explosão demográfica, 
e a cidade quase dobra sua população. Na década de 1990, a crise mundial encerra o ciclo 
dos grandes investimos na indústria, mais a cidade registra um significativo crescimento 
nas atividades ligadas ao comércio, avicultura e turismo.  
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Parnamirim chega ao século XXI, mantendo o crescimento populacional e se colocando 
como o município de maior dinamicidade econômica do estado do Rio Grande do Norte. 
Esse dinamismo demográfico e econômico do município é um grande desafio para 
administração local que visa prover a cidade de infra-estrutura e serviços urbanos capazes 
de atender, através das políticas públicas, todos que moram, trabalham ou investem no 
município, buscando a conservação ambiental e a qualidade de vida da população.  
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Resumo: O Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio G rande do Norte 

(CEFET-RN) já há m uitos anos  esteve  à v anguarda no proc esso de inclus ão 

social quando implantou o sistema de co tas, onde estabeleceu que 50% das  

vagas eram para alunos or iundos de escolas publicas. Ainda hoje, CEFET-RN 

é uma instituição que está a c ada dia se aperfeiçoando nas quest ões 

relacionadas ao s istema de cot a como mecanismo de inc lusão social. Neste 

contexto, a questão da cota pas sou a ser um projeto so cial do CEFET-RN. 

Neste cont exto, este trabalho apresent a a ferramenta Integrando, a qua l foi 

desenvolvida para dar apoio ao Setor de A ssistência Estudantil. O Integrando 

prover métodos para análises  das ações vinculadas as  políticas de assistênc ia 

ao estudante e acompanhamento das atividades dos discentes de baixa renda. 

 

Palavras-chave: Inclusão Soc ial, Alunos  de Baixa Renda, Assistência ao 

Estudante. 
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1. Introdução 

“Seria, r ealmente, um a violênc ia, com o de 
fato é, q ue os homens, sere s h istóricos e  
necessariamente ins eridos num  m ovimento 
de busca, com outros homens, não fossem o 
sujeito de  seu pró prio movimento” (FREIRE, 
2005, p.86). 

  

 O Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 

(CEFET-RN) já há m uitos anos  esteve  à v anguarda no proc esso de inclus ão 

social quando implantou o sistema de co tas, onde estabeleceu que 50% das  

vagas eram para alunos or iundos de escolas públicas. Ainda h oje, CEFET-RN 

é uma instituição que está a cada dia se aperfeiçoando nas quest ões 

relacionadas ao s istema de cot as, para tanto criando políticas as quais  visam 

prover a inclusão s ocial de alunos  de baixa renda (oriundo de escolas  

públicas). Neste contexto, a questão da cota passou a ser um dos projetos 

sociais do CEFET-RN. 

 Para Mantoan (2003) e Mantoan (2004) , as ações  ou polític a que 

objetivam a inserção de sujeitos exc luídos têm como objetivo preparar as 

futuras gerações para o convívio  com a diversidade, compreendendo a 

realidade de todos.  

Neste cont exto, o CEFET-RN tem desempenhado um papel relevante, 

pois vem c riando um ambiente bastant e heterogêneo, onde as diferenças se 

encontram e convergem no processo de inclusão s ocial, colaborando par a o 

ensino de excelênc ia o qual o CEFE T-RN tem prestado como serviço a 

comunidade. Assim, a política de cotas adotada pelo CEFET- RN permite a 

interação entre os indivíduos de classes sociais diferentes, e out ros indivíduos 

também excluídos da soci edade (por exemplo, os por tadores de necessidades 

especiais). Desta for ma, possib ilitando a os seus est udantes u ma formação  

social, política e cidadã mais elaborada,  pois na convivência com as diferenças 

são construídos olhares que passam a observar o individuo sobre outras 

perspectivas, o que permite minimizar os preconceitos e entender as  

diferenças. 
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Um aspecto relevante quanto à política de inclusão social do CEFET-RN 

são as ações junto os  alunos de baixa renda (no rmalmente alunos oriundos de 

escolas públicas). Tais aç ões são medidas que visa garantir ao aluno de baixa 

de renda o acesso ao CEFET , visto que muitos destes alunos enfrentam 

diversos pr oblemas de ordem socioeconômica os quais tende m a dificult ar o 

seu desempenho acadêmico. 

Permeando o presente contexto, pode-se verificar que o CEFET-RN 

está consoante com Rattner (2002) que  afirma que a inclus ão não pode 

restringir-se apenas à entrada no mercado de trabalho, mas deve considerar  

também as formas de manter tal inserção.  

 “A inclusã o torn a-se viáv el s omente qu ando, atr avés da  
participação em ações coletivas, os e xcluídos são capazes 
de rec uperar sua dignidade e  conse guem - além  de 
emprego e  ren da - acesso à  m oradia d ecente, fa cilidades 
culturais e  serv iços sociais, c omo educ ação e sa úde” 
(RATTNER, 2002, p. 1).   

As ações atualmente adotadas  pelo CEFET-RN junto aos alunos de 

baixa renda são: 

o Bolsa de Trabalho: são bolsas no valor de R$ 165,00 para alunos 

que desempenham atividades nas áreas administrativas e 

laboratórios; 

o Bolsa Alimentação: é um recurs o que custeia a alimentação do  

aluno que necessitam ficar por mais de um turno na escola 

(almoço ou jantar); 

o Auxilio Transporte: são passagens de transporte urbano que s ão 

concedidas a alunos  que tem dificuldades financeiras para 

custeá-las; 

o Auxilio F armácia: recurso des tinado aos alunos que necessitam  

de algum medicamento para realizar determinado tratamento. 

Atualmente as ações  oriundas das polític as de inclusão social são 

planejadas e exec utadas pelo Serviço de Assistência ao Estuda nte (SAE). O 

SAE é co mposto por assistentes sociais  que realizam visitas de rotina as  

residências dos alunos de baixa renda. Est as visitas servem para verificar as  

informações dos alunos, quanto as suas condições sociais e t ambém par a 

conhecer o ambiente familiar onde estes estão inseridos.   
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 Um aspecto relevante referente ao SAE é a importânc ia que o mesmo 

representa para a efetiva melhora no desenvolvimento dos alunos que mes mo 

conseguindo entrar no CEF ET-RN seri am excluídos do processo de 

apropriação do conhecimento, visto as su as limitações socioeconômicas. Para 

tornar patente o contexto mencionado, remeto experiência vivenciada na UNED 

Mossoró no semestre de 2007. 2 na turma de Desenvolviment o de Software 

(Subseqüente), quando foi identificado ne ste período que hav ia alunos que 

estavam com baixo rendimento (eram 3 alunos), tais alunos moravam em 

interiores próximos a cidade Mossoró , todos para economizar no transporte 

ficavam na casa do estudante. Os al unos não tinham computador para realizar  

os estudos desenvolvidos em sala de aula, então foram questionados porqu e 

não freqüentavam o laboratór io do CEFET-RN/Mossoró para praticarem as  

atividades desenvolvidas em sala de au la, todos responderam que não tinham 

como custear o almoço. O fato foi comunicado ao SAE e os mesmo passaram 

a receber a Bolsa Aliment ação. Logo após o primeiro mês obs ervou-se que 

todos os alunos que r eceberam os benefíc ios obtiveram melhores resultados. 

Um fator relevante é que no transcorre r do período (2007.2)  os resultados  

obtidos por estes alunos foram se tornando eq uivalentes aos dos demais  

alunos da turma.  

 Observando os resultados obtidos diante do exemplo suprac itado é 

possível v erificar com base M ANTOAN (2003) e RATTNER ( 2002) que o 

SAE/CEFET-RN efetivamente tem política s e açõ es de inclus ão social. No  

entanto, falta ainda um mecanismo que possam subsid iar ao SAE uma 

ferramenta que permita através do monito ramento das suas ações (políticas de 

inclusão social) extraírem determinadas informações que são implícitas ao 

CEFET-RN, mas que são relevantes, pois poderão apontar as tendênc ias de 

quais ações estão sendo mais eficientes (criar indicadores). Desta for ma, 

permitindo aperfeiçoar o direcionamento das políticas de inclusão social 

adotadas no SAE.  Neste sentido, trans formado as informações extraídas em  

novos conhecimentos  que per mitirá am pliar o res paldo político-social do 

CEFET-RN junto à sociedade.     

 Neste contexto, este trabalho apr esenta uma ferramenta a qual foi 

desenvolvida para realizar o ac ompanhamento das at ividades acadêmicas dos 
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alunos de baixa rend a. Para tanto, a ferramenta foi c oncebida para ser capaz  

de realizar  a verificação de forma quantit ativa e qualitativa,  apresentado os  

resultados provenientes das ações do CE FET-RN no tocante as suas políticas  

inclusão social. A ferramenta aqui ex posta foi chamada de  Integrando, e 

permite além do acompanhamento das at ividades ac adêmicas dos alunos  de 

baixa renda, o levant amento es tatístico das tendênc ias (indicadores) e das 

ações político-sociais do SAE/CEFET-RN. 

 

2. A Biblioteca JPGRAPH 

JPGraph é uma biblioteca orientada a objetos, criada para gerar gráficos 

para a linguagem PHP. A biblioteca foi totalmente escrita na própria linguagem 

PHP, portanto pode ser incluída em quaisquer scripts em PHP.   

A biblioteca pode ser usada para criar vários tipos de gráficos dinâmicos. 

JPGraph gera gráficos de maneira bem simplificada com um mínimo de código 

possível como também, é capaz de gerar gráficos complexos que requerem um 

controle maior em sua implementação . A biblioteca trabalha de forma 

parametrizada para minimizar  a cu rva de aprendizagem e o  nív el de 

complexidade.  Na Figura 1 é ilustrado trechos de código comentado onde se 

faz uso do JPGraph, e na Figur a 2 é apr esentado um gráfic o proveniente do 

trecho de código apresentado. 

 

 

Figura 1 - Código fonte de um gráfico exemplo 

674 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 

Natal-RN - 2008.  

 

Figura 2 - Gráfico gerado a partir do exemplo acima. 

 

3. Integrando: Um sistema web para acompanhamento 
de estudantes 

 Esta seção apresenta a arquitetura do sistema, diagramas de caso de 

uso e os protótipos de tela da fe rramenta de acompanhamento dos alunos que 

recebem os benefícios do serviço social do CEFET – RN. 

3.1. Arquitetura 
 

A ferramenta (INTEGRANDO) desenvolvida acessa um web service 1 para 

receber os dados dos  alunos pr ovenientes do sistem a acadêmico do CEF ET-

RN (conforme apresentado na Figura 3). Es te serviç o retorna o IRA e m ais 

alguns dados do aluno, por exemplo, a forma de ingr esso e a c aracterização 

                                            
1 Web Service: É uma solução utilizada na integração de si stemas e na com unicação ent re 

aplicações distintas. Com esta tecnolog ia é possível que novos sistemas possam interagir com 

os sistemas lega dos e  que  apli cações desenvolvidas em plataform as diferente s sejam 

compatíveis. 
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sócio econômica. A ferramenta Int egrando recebe estes dados e alimenta o 

banco d o sistema SISSOCIAL (sistema utilizado no serviço  socia l), esse  

procedimento também ocorre com SISSOCIAL.  

 

 

Figura 3 - Arquitetura do sistema INTEGRANDO e seus componentes. 

3.2. Diagramas de Casos de Usos 
 

Uma visão geral sobre os casos de uso de maior importância do 

Integrando é apresentada na F igura 4. Os detalhes sobre a realização des tes 

casos de uso e seus protótipos de tela são apresentados nas subseções  

seguintes.  
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Figura 4 – Diagrama de caso de uso do sistema. 

3.3. Caso de Uso: Gerar Gráfico com a Quantidade de Alunos por 
instituição no Serviço Social 
 

 Este caso de uso é r esponsável por gerar um gráfico em forma de pizz a 

com os cursos e a quantidade de alunos c otistas e não cotistas que recebe m 

algum ti po de benefíci o concedido pelo CEFET-RN. O protóti po de tel a pode 

ser verificado na Figura 5. 
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Figura 5 - Gráfico em barras com a quantidade de alunos por curso que recebem benefícios  

3.4. Caso de Uso: Gerar Gráfico com o IRA médio dos alunos 
cotistas e não cotistas por unidade de ensino. 
 

Este caso de uso é responsável por gerar gráficos em barras com o IRA 

médio dos  alunos c otistas e não  cotistas por unidade de ensino do CEF ET – 

RN. Com estes resultados podem-se analisar os desempenho entre os alunos  

oriundos da rede pública e os  da rede privada. Na figura 6 o usuár io vai 
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selecionar a unidade de ensi no que ele gostaria de a valiar o IRA médio dos 

alunos e na Figura 7 o sistema gera o gráfico desejado. 

3.5. Protótipo de Tela: Gerar Gráfico com a o IRA médio dos alunos 
cotistas e não cotistas por unidade de ensino.  

 

Figura 6 - P asso 1 para gerar o g ráfico com a o IRA médio dos alunos cotistas e não cotistas 
por unidade de ensino 
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Figura 7 - Passo 2 para gerar o gráfico com a o IRA médio dos alunos cotistas e não cotistas 
por unidade de ensino.  

3.6. Caso de Uso: Gerar Gráfico com o IRA médio dos alunos pelos 
benefícios. 
Este caso de uso ger a um gráfico com o IRA médio dos alunos  pelos  

benefícios que eles recebem do serviço social do CEFET-RN. Com este gráfico 

pode-se analisar se os benefícios infl uenciam no IRA dos alunos e quais têm o 

maior peso (ver Figura 8).  

680 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 

Natal-RN - 2008.  

 

Figura 8 - Gerar o gráfico com a o IRA médio dos alunos e com os números de benefícios que 
eles recebem. 

3.7. Caso de Uso: Gerar Gráfico com o IRA médio dos alunos 
cotistas por curso 
Este caso de uso gera gráficos em barras com o IRA  médio dos alunos  

cotistas selecionado por curso. Com o produto deste caso de uso o serv iço 

social pode identificar quais cursos tem os maiores IRA’s.  

A Figura 9 mostra o primeiro passo para este caso de uso. Nessa tela o 

usuário vai escolher o nível que ele des eja analisar. Na Figur a 10 - o usuário 

vai ter a opção de escolher os cursos que ele gostaria de avaliar e na Figura 11 
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- o sistema gera o gráfico requis itado pelo o usuário. Ao sele cionar o nível dos  

cursos, a página vai c arregar automaticamente os cursos correspondentes ao 

nível desejado como mostra a Figura 10. 

 

 

Figura 9 - Passo 1 para gerar o gráfico com a o IRA médio dos alunos cotistas por curso. 

 

Figura 10 - Passo 2 para gerar o gráfico com a o IRA médio dos alunos cotistas por curso 
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Figura 11 - Passo 3 para gerar o gráfico com a o IRA médio dos alunos cotistas por curso. 

 3.8 Caso de Uso: Gerar Gráfico com o IRA médio dos alunos não 
cotistas por curso 

Este caso de uso gera gráficos em barras com o IRA  médio dos alunos  

não cotistas por curso selec ionado. Diferente do caso de uso anterior que trata 

os alunos cotistas. A Figura 12 mostra o primeiro passo para este caso de uso. 

Nessa tela  o usuário  vai e scolher o nível (dos alunos não cotistas) que ele 
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deseja analisar. Na figura 13 o usuário va i ter a opção de escolher os cursos 

que ele gostaria de avaliar e na figura 14 o sistema gera o gráfico requisit ado 

para o usuário. 

 

 

Figura 12 – Passo 1 para gerar o gráfico com a o IRA médio dos alunos não cotistas por curso. 
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Figura 131 – Passo 2 para gerar o gráfico com a o IRA médio dos alunos não cotistas por 
curso. 
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Figura 142 - Passo 3 para gerar o gráfico com a o IRA médio dos alunos não cotistas por 
curso. 

 

3.9 Caso de uso: Gerar gráfico de dispersão com o IRA dos alunos 
não cotistas. 

Neste cas o de uso é gerado um gráfico de dis persão entre o IRA dos  

alunos c otistas e não cotistas. Nest e gráfico os índices de rendim ento 

acadêmico tendem a dispersar-se em tor no da média ar itmética. Caso,  os  

IRA’s distanciem muito da média, significa que temos uma turma de nível 

heterogênea quanto ao desempenho. Caso contrário,  temos uma turma de 

nível homogêneo. A c or azul no gráfico da Figura 15 r epresenta os alunos não 

cotistas e a cor vermelha representam os cotistas.  
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Figura 15 - Gerar gráfico de dispersão dos índices de rendimento acadêmico.  

4. Considerações Finais  

A utilização do Integrando no serviç o social do CEFET-RN s erá um  

instrumento de democratização de oportunidades para o acesso e á 

permanência do estudante ao CEFET-RN, possibilitando assim, apreender o 

significado da ass istência estudantil enquanto polític a de seguridade, o que 

implica v isualizá-la alem de sua aparênc ia cotidiana da prestação de serviços  

imediatos (que neste caso são os pr ogramas), ou seja, compreendê-la c omo 

uma das funções mais importantes da assistência: a inclus ão socia l – a 

questão de conceder as opor tunidades. Isso porque e sta ferramenta permite 

realizar inferências sobre uma base de dados trazendo a tona inf ormações que 

estavam implícitas, e que hora não podiam ser percebidas. 
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RESUMO 
Este artigo pretende discutir a questão da representação política feminina no território 
brasileiro e, especificamente, no estado do Rio Grande do Norte, fazendo um balanço da 
política de cotas por sexo adotado no país, identificando os fatores que se tornam 
importantes para explicar a pouca eficácia dessa política. A pesquisa está baseada em 
dados adquiridos por meio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN). As principais conclusões permitem afirmar 
que, até o momento, a evolução da representação da mulher na política é pouco 
significativa. Essa afirmação deve-se principalmente ao cenário de desigualdade e práticas 
históricas de discriminação e exclusão social em que está inserido o universo feminino. 

. 
PALAVRAS-CHAVE: política de cotas, representação política, mulher, território, 
desigualdade. 
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O DÉFICIT REPRESENTATIVO DA MULHER NA POLÍTICA POTIGUAR E 

O SEU REFLEXO NO BRASIL 
 
 
INTRODUÇÃO 
Este trabalho pretende discutir a questão da representação política feminina no Brasil e no 
estado do Rio Grande do Norte, fazendo um balanço da política de cotas por sexo adotado 
no país, identificando os fatores que se tornam importantes para explicar a pouca eficácia 
dessa política. A pesquisa está baseada em dados adquiridos por meio do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN), cuja 
base empírica são os dados das eleições para o Governo Estadual, para o Senado, para as 
Assembléias Legislativas e para Câmara dos Deputados Federais, nos pleitos realizados sob 
a vigência da legislação de cotas.  
 
Nessa lógica quem exerce o poder no Brasil? E aqui no Rio Grande do Norte como se 
configura essa representação? É importante afirmar que essa temática, pelo menos aqui no 
estado, é pouco conhecida pela academia e pela sua população, pois não há produção 
acumulada. As poucas que existem se encontram fragmentadas e se referem geralmente ao 
Brasil como um todo. 
 
Desse modo, a partir de considerações teóricas e dados empíricos, busca-se demonstrar a 
configuração da representação feminina na política brasileira e especificamente no estado 
do Rio Grande do Norte. As principais conclusões permitem afirmar que, até o momento, a 
evolução da representação feminina na política não é muito significativa. Em termos de 
candidaturas e eleições podem ser consideradas parcialmente positivas, no entanto, pouco 
expressivas.  
 
Para fundamentar este estudo foram consultados os seguintes autores: Alkmim 
(2006),Araújo (2001), Aristóteles (2006), Betto (2006), Boselli (2008), Damiani (2004), 
Ferreira (2004), Lakatos e Marconi (1999), Miguel (2000), Ribeiro (1986), Soihet (2002), 
Vedas, Ramos e Kalache (1987). Ainda foram consultados dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), à legislação pertinente, dentre outros 
documentos. 
 
O artigo está estruturado em quatros partes. Numa primeira etapa, faz-se uma aproximação 
do objeto de estudo, relatando os fatores que contribuíram para a criação e implementação 
da política de cotas no Brasil. Numa segunda etapa, realiza-se uma análise da representação 
do eleitorado de acordo com o sexo. Numa terceira etapa, faz-se um diagnóstico do perfil 
do candidato. E finalmente, numa quarta etapa, expõe-se como vem ocorrendo o 
preenchimento dos cargos políticos nos pleitos sob vigência da lei de cotas. Todas essas 
análises foram realizadas levando em consideração a representatividade do sexo feminino 
na política do país e especificamente do Rio Grande do Norte. 
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UMA APROXIMAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
A palavra política vem do grego polis, significando cidade ou Estado. Na obra de 
Aristóteles, a política é uma teoria do Estado, uma ciência que procura a melhor 
constituição para realizar o ideal humano.  O bom legislador precisa conhecer a melhor 
forma de governo em relação às possibilidades concretas de exercício do poder. 
 
Hannah Arendt apud Alkmim (2006, P. 01), utilizando o conceito grego de política diz que 
"A política baseia-se no fato da pluralidade dos homens", portanto, ela deve organizar e 
regular o convívio dos diferentes e não dos iguais. Para os antigos gregos não havia 
distinção entre política e liberdade e as duas estavam associadas à capacidade do homem 
de agir em público que era o local original do político. 
 
Quando se fala em política, normalmente é remetida a idéia de cidadania. Mas o que vem a 
ser cidadania? Segundo o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, “cidadania é a 
qualidade ou estado do cidadão”.  
 
Nesse sentido, para Souza (2007, p. 01), antes de responder o que vem a ser a cidadania, 
talvez seja melhor remeter a um termo aparentemente mais fácil de definir – cidadão. Para 
esse autor, “ser cidadão em princípio é estar registrado como membro participante de um 
estado, submetendo-se ao conjunto de leis vigentes na sociedade [...]”. Na Grécia antiga, 
ser cidadão era sinônimo de poder participar da vida política e administrativa da cidade.  
 
A palavra “cidadania” vem de civitas, do latim, que significa cidade. É, pois, desde a sua 
origem, um termo ligado à vida em sociedade. 

 
A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem 
cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de 
decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social 
(DALLARI, 1998, p. 14). 

 
Atualmente ser cidadão significa ser participante da vida política como decorrência direta e 
imediata do acesso efetivo aos direitos fundamentais. Dessa forma, não se pode negar que 
a cidadania só pode ser exercida num ambiente verdadeiramente democrático (SOUZA, 
2007). 
 
Ainda de acordo com esse autor, a modernidade colocou a idéia de uma democracia 
representativa, ou seja, um sistema no qual os indivíduos elegem certa quantidade de 
pessoas que irão representar seus interesses nos assuntos de administração da sociedade.  
 
Nessa ótica, para Ribeiro (1986, p. 17) “a política também é naturalmente, uma profissão, 
pois afinal, é por meio dela que nos governamos, que ordenamos nossa vida em 
coletividade. Nenhum homem pode assumir sua humanidade fora de uma estrutura social, 
ainda que mínima”.  
 
Para isso, é necessária a escolha democrática de um representante que atenda seus 
interesses. Nesse sentido, Ribeiro (1986) afirma que as democracias contemporâneas de 
modo geral são representativas, se expressando por meio da indicação da vontade dos 
cidadãos qualificados para votar. Portanto, intuitivamente, poderia concluir-se que todo 
aquele que tem direito de votar tem direito de eleger-se. Contudo, isso não costuma 
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ocorrer, pois existem vários fatores limitativos, como idade, raça, religião e até mesmo o 
sexo.   
 
Em se tratando da relação entre os sexos, objeto de estudo desse trabalho, de acordo com 
Damiani (2004), a relação do homem e da mulher ao longo da história foi permeada por 
interdições morais, instituições e regulamentações, que recriaram a desigualdade dos dois 
sexos e reservaram à mulher o papel de reprodutora criadora, dificultando sua inclusão 
plena na vida política e econômica da sociedade. 
 
A função de reprodutora, que cabe à mulher, favoreceu a sua subordinação ao homem. A 
mulher por ser considerada o sexo frágil, recebeu da sociedade o título de uma pessoa 
incapaz para assumir a direção e chefia do grupo familiar e muito menos um papel de 
sujeito político. Já o homem, associado à idéia de autoridade devido a sua força física e 
poder de chefia, assumiu o poder dentro da sociedade. Assim, surgiram as sociedades 
patriarcais, fundadas no poder do homem, do chefe de família e que mais tarde viria 
estabelecer um formato de governo primitivo.  
 
Segundo Lakatos e Marconi (1999), alguns autores asseguraram que o Estado, antes de 
apreender a forma definitiva de um governo organizado sobre o território, se desenvolveu a 
partir de uma organização muito rudimentar.  
 
 Henry Summer Maine apud Lakatos e Marconis (1999, p. 180) afirma que “o Estado 
desenvolveu gradativamente a partir da família, especificamente o patriarcal. O Patriarca 
exercendo sua autoridade em todos os aspectos da vida de seus subordinados teria 
autoridade suprema, constituindo a primeira forma de governo”.  
 
Para (Aristóteles, p.2.).entre os bárbaros, a mulher e o escravo se confundem na mesma 
classe. Isso acontece pelo fato de não lhes ter dado a natureza o instinto do mando.  
 
Soihet (2002, p. 38) afirma que “as restrições da sociedade patriarcal inibem a mulher 
como sujeito político ativo e participante na mudança social e na sua própria mudança”. 
Devido à falta de estímulos à participação política das mulheres, que se reproduz pelos 
padrões culturais, ao longo da história do país, são poucas as que encaram e conseguem 
ultrapassar as barreiras causadas pela ausência de oportunidades e reconhecimento de seu 
potencial de atuação como sujeito político. 
 
De acordo Boselli (2008), o sistema político brasileiro ainda é um campo repleto de 
práticas excludentes e discriminatórias em relação às mulheres e às minorias em geral. Foi 
necessário que as mulheres desencadeassem amplo movimento social para a reivindicação 
do direito ao voto, conseguido apenas em 1932. No entanto, a trajetória das mulheres rumo 
à equidade ainda continua. Restou outro desafio, a conquista de espaço também no 
exercício do poder político. 
 
As minorias, termo que inclui também as mulheres, já que se refere a uma inferioridade 
social e política, embora não numérica, atualmente, têm seus direitos individuais e 
políticos limitados principalmente pela democracia e pelo neoliberalismo.  
 
Para Betto (2006), em terra de tão brutal desigualdade, a democracia é risco calculado, pois 
nela é ignorada a igualdade de direitos e oportunidades, bem como o direito a diferença.  
Quanto ao neoliberalismo, esse não propõe a inclusão de todos. Muitos consideram o 
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neoliberalismo estágio avançado de civilização, assim como os contemporâneos de 
Aristóteles encaram a escravidão um direito natural e os teólogos medievais viam na 
mulher um ser ontologicamente inferior ao homem.  
 
Essa inferioridade feminina acaba se refletindo no seu papel perante a sociedade, inclusive 
na representatividade política. Desse modo, Boselli (2008), vem a afirmar que foi com o 
objetivo de alterar a representatividade política, segundo o sexo, que se criou o mecanismo 
de cotas. Trata-se de um tipo de ação extremamente necessária para se recompor o cenário 
de desigualdade e reparar práticas históricas de discriminação e exclusão social das 
mulheres. De forma específica, o objetivo das cotas nas eleições proporcionais é a tentativa 
de se garantir um percentual mínimo de candidaturas femininas e aumentar sua 
representação nos Legislativos.  
 
Com a aprovação da Lei 9.504/97, começar-se estabelece os percentuais mínimos e 
máximos para cada sexo nos pleitos eleitorais. Segundo essa Lei, cada partido ou coligação 
deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para 
candidaturas de cada sexo (BRASIL, 1997). 
 
Como se pode observar, o processo de implementação da política de cotas no Brasil é 
recente. Contudo, esta política vem dando, no mínimo, mais visibilidade à exclusão da 
mulher nos espaços políticos e às disparidades existentes na esfera política, entre homens e 
mulheres. Por esta razão, elas vêm sendo tratadas como um tema central das discussões de 
gênero e política (FERREIRA, 2004). 
 
Mesmo com a existência da cota previstas em Lei, ao se analisar a forma de como se vem 
desencadeando a política eleitoral no Brasil, observa-se que apesar de representarem mais 
da metade do eleitorado do país, as mulheres permanecem em minoria absoluta, no 
Parlamento, no Executivo e no Judiciário, seja na esfera Municipal, Estadual ou Federal.   
 
Dessa forma, pode-se afirmar que o total representativo feminino na Câmara e no Senado 
Federal, ao contrário do eleitorado, deixam muito a desejar e, que o sistema de cotas é no 
mínimo tímido, já que não há reservas de cadeiras no Parlamento e sim de vagas na 
candidatura, ficando de fora todos os cargos preenchidos por eleição majoritária. 
(MIGUEL, 2000). 
  
Se a população do eleitorado feminino no Brasil é maior em relação ao masculino, isso 
remete a crer que a população geral tenha a mesma tendência.  Essa afirmação pode ser 
confirmada ao analisar os dados do IBGE (2007) que relata que das cinco regiões 
brasileiras, as mulheres são maioria em número de habitantes em três das mais populosas: 
Nordeste, Sudeste e Sul.   
 
Para Veras, Ramos e Kalache (1987), os fatores que contribuem para explicar a diferença 
entre o predomínio das mulheres sobre homens é que, estes estão sujeitos a uma maior 
repercussão de risco de trabalho, acidentes em geral, homicídios, suicídios, diferença de 
atitude em relação a doenças e incapacidades e a questão de migração dos homens, que 
saem de sua região em busca de melhores oportunidades. 
 
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL: UMA BREVE ANÁLISE 
De acordo com o IBGE (2007), a população brasileira está estimada em torno de 183,9 
milhões de habitantes. Desses 69,28% estão aptos a votar. Ao analisar a tabela 1, verifica-
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se que as mulheres, desde 2000, vêm representando a maioria do eleitorado brasileiro e 
potiguar. Dos cerca de 127,5 milhões de eleitores cadastrados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para as eleições (2008), 65,92 milhões (51,72%) são mulheres, 
aproximadamente 4,4 milhões a mais do que os homens (fig. 1). 

 

Tabela 1 – Dados gerais do eleitorado entre 2000 e 2008 no Brasil e no Rio Grande do Norte entre  
Dados 2000 2002 2004 2006 2008 

Brasil 
População 166.112.518 174.632.960 181.581.024 186.770.562 183.987.291* 
Eleitorado 109.826.263 115.254.113 121.391.631 125.913.479 127.464.143** 

Eleitorado/ População (%) 66,12 66 66,85 67,42 69,28 
Sexo feminino 55.437.428 58.604.571 62.164.232 64.882.283 65.924.455 
Sexo masculino 54.152.464 56.431.672 59.033.938 60.853.563 61.361.238 

Rio Grande do Norte 
Sexo não informado 236.371 217.591 193.461 177.633 178.450 

População 2.684.712 2.852.784 2.962.107 3.043.760 3.013.740* 
Eleitorado 1.803.825 1.917.382 2.024.288 2.101.144 2.172.629*** 

Eleitorado/População (%) 67,19 67,21 68,34 69,03 72,09 
Sexo feminino 930.114 988.443 1.046.591 1.091.173 1.131.201 
Sexo masculino 870.972 926.377 975.484 1.007.942 1.039.585 

Sexo não informado 2.739 2.562 2.213 2.029 1.843 

Fonte: TRE/RN , *Dados disponíveis no IBGE (2007), ** Da dos disponíveis no TSE (2008),*** 
 Dados disponíveis no TRE-RN(Junho de 2008). 
 
 

53,48

58,60 62,16 64,88 65,92

56,43

54,15
59,03 60,85 61,36

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

2000 2002 2004 2006 2008

Ano

Nº
 d

e 
El

ei
to

re
s 

(M
ilh

õe
s)

Sexo feminino

Sexo masculino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Evolução do eleitorado do Brasil segundo 
gênero entre 2000 e 2008 

 
 
 
Quando analisado o eleitorado do território potiguar, as mulheres também estão à frente 
dos homens. Hoje, elas representam aproximadamente 1,13 milhão (52,07%) – fig. 2.  
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Segundo TSE o número de eleitores femininos é maioria em todas as faixas etárias, mesmo 
quando o voto não é obrigatório. A faixa etária com maior número de pessoas aptas a votar 
é a de 25 a 34 anos, que engloba 15,2 milhões (24,4%).   
 
Deve-se considerar que essa tendência segue a proporção da população de homens e 
mulheres no país. De acordo com o IBGE, em 2000 a proporção era igual, de 100 mulheres 
para cada 100 homens. Em 2007, segundo esse órgão, a proporção caiu para 99,6 homens 
em cada 100 mulheres. Entre os Estados, o Pará é o que tem mais homens (107,3 para cada 
100 mulheres) e a Paraíba é o que tem mais mulheres (100 para cada 94,6 homens). Já o 
Rio Grande do Norte apresenta 100 mulheres para cada 96 homens. 
 
 
DISCUSSÃO SOBRE AS CANDIDATURAS 
Mesmo com a maioria representativa de votos, são poucas as mulheres que se arriscam a 
candidatura. Dessa forma, no universo dos candidatos a predominância feminina verificada 
entre os eleitores não se reproduz na mesma proporção do eleitorado. Apesar de 
alcançarem um relativo crescimento em 1998, primeiro pleito realizado sob a vigência da 
lei de cotas, se comparadas com o total de candidaturas masculinas, observa-se que a 
feminina está abaixo do desejado.  

No Brasil, do total de 17.730 candidatos que concorreram às eleições de 2006, cadastrados 
pelo TSE, apenas 2.621 (14,78%) dos candidatos são mulheres (fig. 3). Já no Rio Grande 
do Norte, dos 248 candidatos, 11,69%, são do sexo feminino (fig. 4). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazendo uma análise dos números de candidatas na disputa eleitoral de 2006 para todos os 
cargos, com exceção para o de Presidente da República, observa-se que nenhum partido 
político chegou a atingir o percentual mínimo de 30%, estabelecido pela Lei 9.504/97. 
Como se pode constatar, essa Lei não vem sendo obedecida. Como essa Lei não prevê 
nenhuma punição para quem descumpri-la, nenhum partido foi autuado por não atendê-la.  
 
Em se tratando de outras eleições, ao avaliar a fig. 5, a partir de 1998, verifica-se uma 
elevação do percentual de mulheres entre os concorrentes. Tal elevação pode 
decisivamente ser lida como um efeito direto das cotas, embora estas não tenham chegado 
a atingir metade da meta mínima estabelecida, mantendo-se, no geral, sem alterações 

Figura 4- Candidatos as eleições do Rio Grande do 
Norte de acordo com o sexo em 2006 
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Figura 3 - Candidatos às eleições do Brasil de 
acordo com o sexo em 2006 
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expressivas. De todo modo, pela primeira vez as candidaturas para a Assembléia 
Legislativa alcançaram, a marca dos dois dígitos em relação à porcentagem, passando de 
7,2% candidatas em 1994 para 12% em 1998. Ainda assim, tal crescimento também se 
manteve abaixo da cota mínima de candidaturas. 
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Em relação às eleições para a Câmara Federal, o percentual de mulheres eleitas para 1994 
foi de 7,8%, elevando-se para 9,7% em 1998. Porém, ao contrário do que sugerem algumas 
análises, segundo Araújo (2001), esse crescimento parece não depender das cotas, 
emergindo mais como uma tendência. Ela indica um crescimento constante do percentual 
de eleitas nos últimos pleitos, do qual o aumento ocorrido em 1998 não desenvolve ao 
ponto de poder ser atribuído às cotas. 
 
O Estado do Rio Grande do Norte, não foge a realidade brasileira. O maior peso eleitoral 
feminino não tem se refletido na redução do déficit democrático do gênero. As mulheres 
continuam sub-representadas na política e parece que este quadro não vai mudar com as 
eleições de 2008. Houve um crescimento nas candidaturas gerais de 1998 e 2002, contudo, 
as eleições de 2006 não acompanharam esse crescimento (fig. 6). É provável que, isso 
tenha ocorrido devido aumento de candidaturas indeferidas nesse ano, refletindo na 
redução de candidaturas no geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Candidatas a: Deputadas Estaduais, 
Deputadas Federais, Senadoras e Governadoras 

eleitas no Rio Grande do Norte  entre 1998 e 2006 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES NOS PLEITOS REALIZADOS 
SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI DE COTAS 
Segundo dados do TSE, nas eleições de 2006, dos 1.580 candidatos eleitos no 
país,conforme pode ser observado na tab. 2 e no fig. 7, apenas 173 eram do sexo feminino. 
Já no Rio Grande do Norte, de acordo com os resultados publicados pelo TRE, o estado 
elegeu oito mulheres (19,05%) dos 42 eleitos – fig. 8. 

 
 

 
Tabela 2 - Candidatos eleitos no Brasil e no RN de acordo com 

o sexo em 2006 
Gênero Nº de candidatos % 

Brasil 
Sexo Feminino 173 11,83 
Sexo Masculino 1.407 88,17 

Total 1.580 100 
Rio Grande do Norte 

Sexo Feminino 08 19,05 
Sexo Masculino 34 80,95 

Total 42 100 
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 Fonte: TSE e TRE/RN, 2006. 

Figura 7 - Candidatos eleitos no Brasil de acordo 
com o sexo em 2006 

Figura 8 - Candidatos eleitos no Rio Grande do 
Norte de acordo com o sexo em 2006 

 
Conforme exposto anteriormente, fica evidente que as mulheres não possuem a maioria 
representativa na política do país e muito menos do estado. Ainda de acordo com dados do 
TSE, foram eleitas em 2006: 173 mulheres - 04 Senadoras (14,81%), 46 Deputadas 
Federais (8,97%) e 123 Deputadas Estaduais/Distritais (13,34%), conforme a fig. 9. 
Nenhuma mulher foi eleita Governadora no 1º turno e das 05 candidatas que disputaram o 
2º turno, 03 se elegeram (11,54%). 
 
 
 

698 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
 

11,54%

88,46%

14,81%

85,19%

8,97%

91,03%

13,34%

86,66%

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Governador Senador Deputado  Federal Deputado 
Estadual/Destrital

Sexo Masculino
Sexo Feminino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 9 – Candidatos eleitos no Brasil em 2006 
 
 
No que concerne ao Rio Grande do Norte, a representação feminina ficou da seguinte 
forma: 01 Governadora, 01 Senadora, 02 Deputadas Federais (20,00%), e 04 Deputadas 
Estaduais (16,67%) – fig. 10.  Ao analisar os dados dos estados nordestinos, o Rio Grande 
do Norte apresenta o melhor desempenho eleitoral da região. No entanto, é necessário 
assinalar que muitas das mulheres eleitas se beneficiaram do prestigio político dos homens 
de sua família, em particular do pai ou marido.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em se tratando de outras eleições, ao avaliar o gráfico 11, a partir de 1998, verifica-se que 
a evolução do universo de mulheres titulares de cargos na Câmara de Deputados Federais, 
Assembléia Legislativa e no Senado Federal, mantém-se sem alterações expressivas. 
 
Já em relação ao número de mulheres no governo dos estados brasileiros em 2007, 
verifica-se que foi o maior da história, mas, ainda assim, aumentou em apenas uma 
governadora em relação às eleições de 2002. Foram eleitas três mulheres: Ana Júlia Carepa 
(PT-PA), Wilma de Faria (PSB-RN) e Yeda Crusius (PSDB-RS). No processo de 2002, 
duas mulheres haviam chegado ao comando estadual: Wilma de Faria e Rosinha Garotinho 
(PMDB), no Rio de Janeiro. 
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O primeiro pleito em que uma brasileira se elegeu governadora foi o de 1994, quando 
Roseana Sarney (PFL) foi escolhida para o governo do Maranhão. Em 1998, ela se 
reelegeu. Nas duas eleições, Roseana foi à única governadora do país. 
 
Ao se analisar a participação feminina na política nos três últimos pleitos (fig. 11), 
observa-se que tem aumentado, mas os números podem ser considerados irrisórios, frente à 
participação masculina. Esses números ainda estão longe de ser o ideal para uma 
representação equilibrada dos gêneros.  
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11 - Deputadas Estaduais, Deputadas Federais, Senadoras e 
Governadoras eleitas no Brasil entre 1994 e 2006 

CONSIDERAÇÕES 
As estatísticas sobre participação por sexo nos parlamentos continuam a indicar uma sub-
representação das mulheres nas instâncias de decisão política, tornando-se evidente o 
déficit gerado pela exclusão histórica que vivenciam. 
 
Apesar de tantas dificuldades, as mulheres, como cidadãs, conquistaram certo espaço de 
respeito dentro da sociedade. As relações ainda não são de igualdade e harmonia entre os 
gêneros, feminino e o masculino, pois o quadro atual ainda está longe de uma situação 
mais eqüitativa. Isso fica claro ao comparar os dados do Brasil e do estado do Rio Grande 
do Norte, fornecidos pelo TSE e pelo TRE/RN. 
 
Embora a política de cotas defenda a idéia de que vem ampliando o universo de candidatas, 
as chances de ingresso do gênero em cargos políticos aumentam, as análises realizadas 
mostram que os resultados são poucos expressivos. 
 
 Ao se avaliar esse aspecto, deve-se levar em consideração que, o problema diz respeito 
não apenas aos atuais números, mas a todo um contexto histórico. Existem aqueles que 
atribuem o problema ao curto espaço de tempo que tem a implementação da lei de cotas. 
Outros atribuem à resistência dos partidos políticos. Na realidade, o problema é bem mais 
antigo. Como já relatado anteriormente, os percursos sociais e a situação estrutural da 
mulher frente às relações de gênero, aliadas às condições e a competição eleitoral operam 
no país, não lhes oferecem um cenário favorável ou sequer animador para sua atuação 
política.  
 
No Brasil e no Rio Grande do Norte viu-se que a representatividade feminina na política é 
pouco significativa. O estado Potiguar apresenta uma porcentagem melhor de candidatas 
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eleitas nos pleitos de 2006, quando comparado com o país. Contudo, é importante ressaltar 
que seis das oito mulheres eleitas, apresentam uma forma de inserção na política 
caracterizada na herança familiar, baseado na política tradicional. 
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RESUMO 
Nos últimos anos, vêm-se pesquisando as políticas públicas de formação e inserção de 
trabalhadores no setor de petróleo e gás natural em Mossoró (RN). Nesse trabalho, o alvo 
da pesquisa são gestores, alunos e egressos do Programa Nacional de Qualificação 
Profissional (PNQP/PROMINP) executado na região Oeste Potiguar. No estudo procura-se 
entender a educação profissional enquanto elemento indispensável à justiça social, e a 
garantia ao cidadão, do permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e 
em sociedade, devendo integrar às diferentes formas de educação, o trabalho, a ciência e a 
tecnologia. A educação tecnológica com foco no trabalhador deve possuir como referencial 
a formação geral equilibrada com a formação técnica, fazendo o trabalhador ser capaz de 
entender e participar criticamente dos problemas sociais. Assim, o CEFET-RN/ Unidade 
de Mossoró, através do PNQP/PROMINP, vem executando diversos cursos de nível 
médio, capacitando centenas de profissionais para o setor de óleo e gás. Cabe ressaltar que 
a região apesar de ser um pólo importante da exploração de petróleo e gás, ainda possui 
participação pouco expressiva dos trabalhadores locais em funções especializadas. Numa 
concepção de educação profissional como direito social, torna-se necessário que o poder 
público priorize programas de formação e de geração de emprego para esses trabalhadores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Eficiência, qualificação profissional, oeste potiguar, petróleo e 
gás. 
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INTRODUÇÃO 
A região geográfica de Mossoró, mais conhecida como região Oeste do Rio Grande do 
Norte (Região Oeste Potiguar) é formada pelos municípios de Apodi, Areia Branca, 
Baraúnas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Mossoró, Serra do Mel, 
Tibau e Upanema. Essa região se constitui num território privilegiado com grande 
potencial econômico, principalmente pela presença da Petrobras e de dezenas de empresas 
que lhe prestam serviços nas operações de prospecção de petróleo, perfuração de poços, 
perfilagem, cimentação de poços, manutenção de equipamentos, produção de petróleo e 
gás, construção e manutenção de oleodutos e gasodutos, transporte, administração, serviços 
gerais e de segurança. 

 
O município de Mossoró, onde se localiza a cidade de mesmo nome, tem uma área total de 
2.108 km² e possui atualmente cerca de 227 mil habitantes, desse total, 93% referem-se à 
população urbana e 7% à rural. Sua densidade demográfica equivale a 120 hab/km². 
 
A cidade possui uma população flutuante que atinge, aproximadamente 30 mil pessoas, 
segundo estimativas dos órgãos oficiais. Essa característica especial se dá, sobretudo, 
graças às operações petrolíferas que atraem um grande contingente de pessoas em busca de 
emprego e negócios na região. 
 
A economia da região de Mossoró tem o petróleo e o gás natural como atividades 
econômicas de destaque. 
 
Há 29 anos, a região de Mossoró passou a ser conhecida nacionalmente como uma região 
produtora de petróleo. Desde que começou a explorar petróleo na Bacia Potiguar, em 29 de 
dezembro de 1979, através do poço MO-14, em frente ao Hotel Thermas (cidade de 
Mossoró), a Petrobrás já investiu cerca de R$ 40 bilhões no Estado. Dinheiro usado em 
pesquisa, exploração, desenvolvimento de projetos e custeio de atividades. 
 
O crescimento econômico gerado com o segmento petrolífero vem colocando a região em 
destaque no cenário nacional. Dados dos órgãos oficiais apontam uma reserva petrolífera 
em torno de 31 milhões de m3 e uma produção diária em torno de 50 mil barris/dia. Estes 
números são importantes para colocar o estado como o primeiro produtor de petróleo em 
terra no Brasil e o segundo produtor na classificação geral. 
 
A região produz próximo de um milhão de m3 diários, o que corresponde a 21% da 
produção diária da Unidade RN-CE ou o equivalente a 23% da produção diária do RN. 
 
Uma grande vantagem para a região, no que tange ao aumento de receita, deveu-se ao 
incremento de royalties à parcela mensal que as prefeituras recebem com a produção e 
exploração de petróleo. Os recursos são repassados mensalmente pela Petrobrás que 
através das Estações de Medição, monitora a produção no campo e repassa os dados para a 
ANP. 
 
Os valores dos royalties variam em função dos seguintes elementos: volume de produção, 
preço do barril de petróleo e valor do dólar em relação ao real. Podemos observar que o 
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aumento nos repasse dos royalties, nos últimos anos, vem dando aos municípios da região 
uma situação financeira privilegiada.  
 
A exploração e produção de petróleo na região de Mossoró vêm mudando a paisagem do 
lugar. As imensas áreas de caatinga são hoje o cenário dos quase cinco mil poços 
produtivos da Petrobras. 
 
O sentimento dos proprietários da região, alguns até conhecidos hoje como “sheiks do 
sertão”, é de que a terra, mais uma vez, foi generosa com eles. Somente para os 
proprietários de terras da Bacia Potiguar foi destinada em 2004, a quantia de 26 milhões de 
reais (dados da ANP). E assim, à velocidade compassada do sobe-e-desce dos “cavalos 
mecânicos” ou Unidades de Bombeio (equipamentos usados em superfície para extrair o 
óleo do subsolo), transforma a vida desses homens em ritmo muito mais intenso. 
 
O escoamento do gás natural na região vem sendo feito pelo gasoduto Nordestão (que 
alimenta vários estados nordestinos na direção sul) e pelo gasoduto GASFOR que vai para 
o Ceará, ambos saindo do Pólo Industrial de Guamaré (RN). O Pólo já conta com três 
Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN), sendo que, ao ser concluída a 
terceira, a capacidade de oferta de gás natural no estado será ampliada para 5,5 milhões de 
m³/dia e 700 mil m³/dia de GLP. 
 
O gás natural tem funcionado como diferencial para atrair indústrias pelos governos 
estadual e municipal (embora tenha se concentrado em Natal e Mossoró). As empresas que 
pretendem se instalar na região Nordeste, têm assinado protocolos de intenção com o 
governo local e, o fornecimento de gás subsidiado é um dos pontos da negociação. 
De olho nesse potencial, o poder público tem incentivado a instalação de empresas através 
dos Programas PROADI e PROGÁS nos Distrito Industrial de Mossoró.  
 
A cadeia do petróleo exerce forte impacto na economia do RN. Como a maioria dos 
campos produtores se localiza em terra, isso contribui para o desenvolvimento local, pois 
grande parte dos recursos humanos que prestam serviços ao setor é contratada nas 
comunidades próximas às áreas de operação. 
 
Do montante de bens e serviços adquiridos pela Petrobrás, aproximadamente, vinte por 
cento é contratado em empresas locais, na sua maioria, pequenas e médias empresas, que 
atuam principalmente nos setores de operação e montagem, construção e montagem, 
manutenção industrial, obras civis e de serviços gerais. 
 
O setor gera um total de 2.030 empregos diretos na empresa âncora (Petrobras), além de 
5.400 empregos em empresas prestadoras de serviço e cerca de mais de 30.000 empregos 
indiretos no território potiguar. 
 
Também deve se destacar a participação de mais de 100 empresas prestadoras de serviços 
que mantém negócios com a Petrobras, a maioria micro e pequenas, cujo contingente de 
trabalhadores passa de 3000 empregados. Esse tipo de empresa torna-se muito importante 
para economia regional, pois, além de gerar emprego e renda, permite circular a maior 
parte do seu capital no território onde está instalada, o que é de suma importância para o 
desenvolvimento local. 
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A cadeia produtiva de petróleo e gás utiliza uma grande quantidade de trabalhadores na 
região de Mossoró. Essa força de trabalho, por exigência do próprio setor, necessita ser 
bem qualificada. Atualmente, uma boa parte desse contingente constitui-se de profissionais 
terceirizados, muitos deles contratados temporariamente, o que gera uma dinâmica muito 
grande nas relações de trabalho. 
 
Destaque-se que a indústria petrolífera se moderniza rapidamente, daí a necessidade de 
qualificação contínua da força-de-trabalho desse setor.  
 
A chegada de novas indústrias exige políticas eficientes de qualificação, requalificação e 
reprofissionalização dos trabalhadores, cabendo às instituições locais se estruturarem para 
a oferta de cursos específicos para essa demanda.  
 
De igual modo, tornam-se necessários estudos do perfil profissional para essa cadeia 
produtiva, visando oportunizar não só a inserção, mas também a recolocação de 
profissionais, muitos deles na faixa de 30 a 40 anos, o que se constitui em elemento 
dificultador para empregabilidade neste mercado. 
 
As atividades do setor na região demandam uma grande quantidade de contratos de 
trabalho. Uma parte mão-de-obra direta, ou seja, aquela formada por contratos com 
empresas que atuam diretamente na atividade de petróleo e gás, por exemplo, trabalhadores 
em sondas de perfuração e de produção, serviços geofísicos, perfilagem de poços, 
revestimento e cimentação de poços, serviços de transportes, soldagem, manutenção 
mecânica, construção de gasodutos, oficinas convertedoras e operação de equipamentos a 
gás. Há também outros lugares econômicos influenciados pela cadeia produtiva, como 
hotelaria e hospedagem, alimentos, comercial, bancário e educacional. 
 

 
OBJETIVOS 
Este trabalho possui como escopo estudar o Plano Nacional de Qualificação Profissional 
(PNQP) do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural 
(PROMINP), analisando a eficiência desse plano para a formação profissional e para a 
inserção de trabalhadores no setor de Petróleo e Gás, no Oeste do Rio Grande do Norte. O 
alvo da pesquisa são empresas, alunos e ex-alunos do referido Programa, executado no 
CEFET-RN, na Unidade de Mossoró, região do Oeste do Rio Grande do Norte. 

  
 

METODOLOGIA 
O estudo contempla uma revisão bibliográfica pertinente ao tema; leitura de documentos 
do PNQP/PROMINP; visitas a empresas e instituições parceiras do programa; aplicação de 
questionários, entrevistas com gestores das empresas e ex-alunos, além de tratamento 
estatístico de indicadores de rendimentos pré-estabelecidos. 

 
 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E JUSTIFICATIVA 
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O desenvolvimento local sustentado necessita de políticas públicas que garantam respeito e 
dignidade às pessoas, a fim de que elas possam exercer a cidadania com plenitude. Nesse 
sentido, a educação profissional constitui um dos pilares necessários à justiça social. 

O objetivo da Educação Profissional é garantir ao cidadão o permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva e social. Devendo estar integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia (Resolução CEB/CNE n° 4/99). 

Os sistemas produtivos no setor petrolífero se modernizam a cada instante. Novas 
tecnologias e novos tipos de relações empresariais fazem com que aconteçam modificações 
nesses sistemas, caracterizando bem o que DRUKER (1999) chamou de modo de produção 
"pós moderno". 

Com as modificações dos sistemas produtivos se passa a exigir novo perfil profissional, 
cobra se então que o trabalhador deva possuir sólida formação científica e tecnológica, 
espírito crítico e criatividade, preparação para atender às transformações tecnológicas e 
adaptação contínua às novas exigências do setor produtivo.  

Conforme BRYAN (1996), essa formação também pressupõe competências e habilidades, 
tais como: a)iniciativa; b)autonomia; c)cooperação; d)trabalho em equipe; e)comunicação; 
f)capacidade de raciocínio; g)capacidade para resolução de problemas; h)prontidão na 
tomada de decisão; i)disposição ao multicuturalismo; j)competência para obter e processar 
informações; l)domínio de técnicas e m)disposição para planejar. Hoje é preciso mais uma 
visão de conjunto do que condição física para trabalho manual. 

Uma educação tecnológica capaz de formar esse profissional não deve priorizar somente a 
técnica, mas a essa deve se integrar uma formação humanística. A educação tecnológica do 
trabalhador deve possuir como referenciais teóricos: a)uma educação de uma formação 
geral equilibrada com a formação profissional, que faça o trabalhador ser capaz de 
entender e participar dos problemas sociais; b)uma educação cujo papel revolucionário se 
dê à medida que se eleve o nível cultural das massas trabalhadoras; c)uma educação 
libertadora, partindo de uma reflexão crítica sobre a própria existência desse trabalhador 
como ator participativo dessa sociedade (FREIRE). 

A tabela 1 mostra uma relação de empresas do setor de petróleo e gás com as quais o 
CEFET-RN/Unidade de Mossoró possui parceria direta para encaminhamento de alunos 
estagiários. 
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Tabela 1: Relação de Empresas do setor de Petróleo e Gás em Mossoró. 

(Fonte:CEFET-Mossoró) 
Empresas Endereço 

1. AURIZONIA PETRÓLEO Alto de São Manuel – Mossoró RN  
2. AZEVEDO E TRAVASSOS  BR 304 – Mossoró RN 
3. BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA Abolição 1 – Mossoró RN 
4. BJ SERVICE Nova Betânia – Mossoró RN  
5. BRAIN TECNOLOGIA LTDA  Alto de São Manuel – Mossoró RN 
6. CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA BR 405 – Mossoró RN 
7. CRISTENSEN  RODER Alto de São Manuel – Mossoró RN 
8. DRILLFOR PERFURAÇÕES DO BRASIL LTDA BR 304 Distrito Industrial – Mossoró RN 
9. EMPERCON Aeroporto – Mossoró RN 
10. ENGEPETROL LTDA  Auto da Conceição – Mossoró RN 
11. ENGEQUIP – ENG. DE EQUIPAMENTOS LTDA Governador Dix-Sept Rosado 
12. ENTEP  Don Jaime Câmara – Mossoró RN 
13. FORTEKS ENG. E SERV. ESPECIAIS LTDA Planalto 13 de Maio – Mossoró  
14. GIUST BR 405 - Aeroporto – Mossoró RN 
15. HALLIBURTON BR 304 – Mossoró RN 
16. HANOVER BRASIL LTDA Candelária – Natal RN 
17. JCI ENGENHRAI LTDA Shopping Oásis Center – Mossoró RN 
18. JIMAG SERVIÇOS LTDA Centro – Mossoró RN 
19. KOCH PETRÓLEO DO BRASIL LTDA Areia Branca – RN  
20. MARINER Centro – Mossoró RN 
21. MARÍTIMA PETRÓLEO E ENG. LTDA  Planalto 13 de Maio – Mossoró RN 
22. METAL FORTE B&S OIL TOLLS Auto de São Manuel – Mossoró RN 
23. MI SWACO LTDA Abolição 1 – Mossoró RN  
24. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. Alto do Sumaré – Mossoró - RN 
25. PETROSAL SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA  Auto da Conceição – Mossoró RN  
26. POWER WELL BRASIL SERVIÇOS DE TESTE 

GEOLÓGICOS LTDA 
BR. 304 – Mossoró RN 

27. PREST PERFURAÇÕES LTDA Distrito Industrial – Mossoró RN 
28. PREST PRESTAÇÃO DE SERV. GERAIS LTDA Auto do Sumaré – Mossoró RN 
29. PROENGE – PROJETOS E ENG. LTDA Planalto 13 de Maio – Mossoró RN 
30. RAMIREZ SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA Centro – Areia Branca RN 
31. SANTIAGO ENGENHARIA Base-34 Petrobras – Mossoró - RN 
32. SCHLUMGERGER Planalto 13 de Maio – Mossoró RN 
33. SERTEL BR 304 -  Base da Petrobras – Mossoró RN 
34. SETIMAP MANUTENÇÃO E MONTAGENS 

PETROKIFERAS LTDA 
Conj. Ving Rosado – Mossoró RN 

35. SKANSKA BRASIL LTDA BR 304 - Don Jaime Câmara – Mossoró RN 
36. SMITH Abolição – Mossoró RN 
37. SOTEP S/A BR 304-Auto de São Manuel – Mossoró RN 
38. TECNOPETRO BR 304 – Mossoró RN 
39. TUCKER WIRELINE SERVIÇOS DE 

PERFILAGEM DO BRASIL LTDA 
Aeroporto – Mossoró RN 

40. VIPETRO – VILMAR PEREIRA 
CONSTRUÇÕES E MONTAGEM 
PETROLÍFERA LTDA 

Aeroporto – Mossoró RN 

 
Outro dado que impressiona é a crescente demanda de bens e serviços no setor petróleo e 
gás no Estado, como se pode ver no gráfico 1. (Fonte: Fórum Regional 
PROMINP/RN/Petrobras) 
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Gráfico 1: Aquisição de Bens  no RN. 

 
O Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP) 
foi Instituído pelo Governo Federal pelo Decreto n. 4.925, de 19 de dezembro de 2003. O 
PROMINP tem como objetivo: maximizar a participação da indústria nacional de bens e 
serviços, em bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de petróleo e 
gás natural no Brasil e no exterior. A Coordenação Geral do Programa cabe ao Ministério 
de Minas e Energia e Coordenação executiva fica a cargo da PETROBRAS. 

 
Vejamos a previsão do Plano Nacional de Qualificação Profissional (PNQP/PROMINP) 
quanto ao treinamento de profissionais até 2009 (Fonte: Fórum Regional PROMINP do 
RN) 

 
• 112 mil profissionais nos níveis básico, médio, técnico e superior; 
• 17 Estados do Brasil. 
• 900 cursos; 
• 6400 turmas; 
• 80 instituições de ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em junho de 2006 foi publicado o primeiro edital, no RN fora oferecidos 17 diferentes 
cursos, totalizando 486 vagas, assim como podemos ver na tabela 2. 

 
Tabela 2: Oferta em editais PROMINP para o RN em 2006 

CURSOS OFERECIDOS NÍVEL Nº DE 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO RN 
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VAGAS 

PINTOR  Básico 10 
ENCANADOR Básico 125 
MECÂNICO DE GRANDES MÁQUINAS Básico 21 
MECÂNICO AJUSTADOR Básico 21 
MECÂNICO MONTADOR Básico 31 
SOLDADOR DE TUBULAÇÃO Básico 104 
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE Médio 42 
ELETRICISTA MONTADOR Médio 42 
ENCARREGADO DE ELÉTRICA Médio 10 
ENCARREGADO DE INSTRUMENTAÇÃO Médio 10 
INSTRUMENTISTA MONTADOR Médio 20 
ENCARREGADO DE MONTAGEM MECÂNICA Médio 10 
SUPERVISOR DE CONDICIONAMENTO 
/COMISSIONAMENTO 

Médio 10 

SUPERVISOR DE ELETRICIDADE Médio 10 
TOPÓGRAFO Médio  
SUPERVISOR DE QUALIDADE Médio 10 
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO Médio 10 
 TOTAL 486 

 
Em junho de 2007 foi publicado um segundo edital, no RN fora oferecidos 16 cursos 
diferentes, totalizando 248 vagas de acordo com a tabela 3. Algumas dessas vagas eram 
remanescentes do primeiro edital, uma vez que não foram preenchidas por falta de 
aprovados ou por falta de pré-requisito dos candidatos. 
 

Tabela 3: Oferta em editais PROMINP para o RN em 2007 
CURSOS OFERECIDOS NÍVEL Nº DE VAGAS 

PINTOR  Básico 2 
ENCANADOR Básico 15 
LIXADOR  Básico 24 
MECÂNICO AJUSTADOR Básico 14 
MECÂNICO MONTADOR Básico 11 
MONTADOR  Básico 24 
SOLDADOR DE TUBULAÇÃO Básico 3 
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE Médio 44 
ELETRICISTA MONTADOR Médio 44 
ENCARREGADO DE ELÉTRICA Médio 8 
ENCARREGADO DE INSTRUMENTAÇÃO Médio 5 
IINSTRUMENTISTA MONTADOR Médio 11 
SUPERVISOR DE CONDICIONAMENTO 
/COMISSIONAMENTO 

Médio 6 

SUPERVISOR TÉCNICO DE SMS Médio 11 
SUPERVISOR DE ELETRICIDADE Médio 15 
TOPÓGRAFO Médio 11 
 TOTAL 248 

 
 

Em abril de 2008 um novo edital foi publicado para novos ingressos no RN, dessa vez 
procurou-se atingir 11 cursos diferentes e qualificar 392 profissionais. 

 
Tabela 4: Oferta em editais PROMINP para o RN em 2008 

CURSOS OFERECIDOS NÍVEL Nº DE 
VAGAS 

ENCANADOR Básico 14 
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MECÂNICO AJUSTADOR Básico 32 
MECÂNICO MONTADOR Básico 64 
MONTADOR DE AINDAIME Básico 16 
SOLDADOR DE ESTRUTURA Básico 32 
ENCARREGADO DE ELÉTRICA Médio 5 
INSTRUMENTISTA REPARADOR Médio 45 
OPERADOR DE SONDA DE PERFURAÇÃO Médio 60 
OPERADOR DE SONDA DE PRODUÇÃO Médio 64 
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO Médio 45 
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO OFF SHORE Médio 15 
 TOTAL 392 

 
É bom destacar que a repetição de cursos nos editais significa a não formação de turmas 
em editais anteriores ou a necessidade maior de demanda. Quanto à falta de preenchimento 
das vagas dos editais, o fato está vinculado, principalmente, a exigência de pré-requisito 
para alguns cursos. No Edital de 2008, a Coordenação Executiva procurou abrandar os pré-
requisitos a fim de qualificar o maior número de profissionais. 

 
Conforme dados do Fórum Regional do RN, o PNQP/PROMINP já qualificou 303 
profissionais no estado, distribuídos em 20 turmas executadas. 

 
Na Unidade de Ensino Descentralizada do CEFET-RN, localizada a noroeste do Rio 
Grande do Norte, a 262 km de Fortaleza (CE) e a 272 km de Natal (RN), inaugurada, em 
29 de dezembro de 1994, na cidade de Mossoró, já foram executados em 2008, no 1°, 2°  e 
3º ciclos do PROMINP, 18 turmas, atingindo um número de 251, formados de acordo com 
a tabela 5.  

 
Tabela 5: Cursos executados pelo PNQP/PROMINP-CEFET-Mossoró. 

CURSO – CM –Nível Médio N° de Turmas N° de Alunos 
1. Eletricista de Manutenção 1 15 
2. Eletricista Força e Controle 3 45 
3. Eletricista Montador 2 29 
4. Encarregado de Elétrica 1 14 
5. Encarregado de Instrumentação 1 15 
6. Supervisor de Qualidade 1 13 
7. Instrumentista Montador 3 40 
8. Instrumentista Reparador 1 15 
9. Operador de Sonda de Perfuração 2 30 
10. Supervisor  Técnico em SMS 1 10 
11. Supervisor de Condicionamento / 

Comissionamento 
1 10 

12. Supervisor de Planejamento 1 15 
13. Supervisor de Qualidade 1 15 
14. Topógrafo 1 15 

Total 20 281 
 

 
Os dados relativos à faixa etária dos alunos entre 18 e 24 anos apontam o percentual de 
34% de jovens distribuídos nas turmas conforme tabela 6. (Fonte: CEFET-Mossoró). 

 
Tabela 6: Jovens entre 18 e 24 anos* qualificados pelo PNQP/PROMINP-CEFET-RN 

CURSO – CM –Nível Médio N° de Turmas N° de Alunos 
 

N° de Alunos 
Idade 18 a 24 

Idade 18 a 
24 anos 

(%) 
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1. Instrumentista Montador  3 40 19 48,00 
2. Supervisor de Planejamento 1 15 3 20,00 
3. Encarregado de Montagem Mecânica 1 13 1 7,69 
4. Eletricista Montador 2 29 8 28,00 
5. Eletricista Força e Controle  3 45 17 38,00 
6. Supervisor de Qualidade  1 15 3 20,00 
7. Encarregado de Instrumentação  1 15 7 46,67 
8. Topógrafo  1 15 10 66,67 
9. Supervisor  Técnico em SMS 1 10 2 20,00 
10. Supervisor de Condicionamento 

/Comissionamento 1 10 0 0,00 
 Total 15 207 70 33,82 
*Turmas executadas no 1° e 2° Ciclos.  
 
CONCLUSÃO 
Depreende-se a partir dos dados preliminarmente levantados que se vem executando 
diversas ações do PNQP/PROMINP referente à qualificação profissional no Oeste 
Potiguar. Contudo, não se tem um número preciso da inserção desses profissionais 
qualificados no setor de óleo e gás, principalmente, nas empresas da região. 

 
Por isso, o principal desafio do programa será monitorar a capacidade de inserção desses 
trabalhadores e medir o retorno social do PNQP/PROMINP como política pública de 
qualificação e inserção da força-de-trabalho para o setor de Petróleo e Gás no Oeste do Rio 
Grande do Norte. 

 
Mesmo convivendo com o programa, apesar de ser um pólo importante da exploração de 
petróleo e gás, a região, ainda sente falta da participação efetiva da sua força de trabalho 
em funções especializadas. Avaliar a eficiência do Plano Nacional de Qualificação 
Profissional (PNQP/PROMINP) pode ser a chave para a elaboração de políticas públicas 
comprometidas com a formação profissional para inserção de trabalhadores da região em 
postos de trabalhadores significativos, valorizando a distribuição de renda e a efetivação do 
desenvolvimento local sustentado. 
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RESUMO 
Essa pesquisa de caráter qualitativo tem por objetivo diagnosticar o ensino de Geografia 
nas suas dimensões socioeconômicas e culturais do cotidiano da rede pública de ensino na 
zona oeste de Natal, e analisar os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam esse 
ensino a partir da vivência e da percepção dos professores de Geografia e suas práticas 
pedagógicas diárias.  A metodologia usada é fundamentada em pesquisa de campo por 
meio de entrevistas. Os entrevistados têm uma formação profissional de nível superior com 
tempo de docência variando entre 05 e 25 anos. Eles sinalizaram não terem realizado 
cursos recentes de reciclagem e grande parte mostrou-se consciente de suas deficiências na 
prática do ensino de Geografia e que necessitam de maior aprofundamento nas novas 
tendências teórico-metodológicas dessa ciência. Entretanto, também demonstraram sua 
insatisfação com os poderes públicos, com a falta de apoio ao quadro docente e das 
péssimas condições estruturais das escolas públicas, o que dificulta à utilização de 
instrumentos didáticos modernos que estimulem uma maior participação dos alunos e 
consequentemente a aprendizagem. Os resultados provisórios da pesquisa confirmam a 
existência de desigualdades, exclusão e privações nas escolas da rede pública de ensino na 
zona oeste do município de Natal. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de geografia, pressupostos teórico-metodológicos, práticas 
pedagógicas. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA: UMA ANÁLISE DAS DIMENSÕES SÓCIO-

ECONÔMICAS E CULTURAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NA ZONA 
OESTE DE NATAL 

 
 
 INTRODUÇÃO  
Essa pesquisa tem como objetivo diagnosticar o ensino de Geografia na rede pública de 
ensino na zona oeste do município de Natal e ouvir dos professores as suas concepções 
teórico-metodológicas. Para sua aplicação foi confeccionado um questionário com dezoito 
perguntas, sendo sete perguntas de caráter pessoal e onze perguntas pertinentes ao ensino 
de Geografia. Ela foi realizada entre os dias 01 e 06 de setembro de 2006, quando foram 
entrevistados professores das seguintes escolas: E. M. Prof. Luís Maranhão Filho, E. E. 
União do Povo da Cidade Nova, E. E. Soldado Luiz Gonzaga, E. M. Pref. Mário Lira, E. E. 
Rotary, CES Profa. Lia Campos, E. M. Celestino Pimentel, E. M. Prof. Zuza, E. E. Lauro 
de Castro, E. E. União e E. E. Clara Camarão (Tabela 1). Essa pesquisa permitirá algumas 
reflexões sobre a melhoria da qualidade do ensino de Geografia nessas escolas.  
 

Tabela 1- Relação das Escolas Pesquisadas 
No DE 

ORDEM ESCOLA ENDEREÇO TELEFONE 
ESCOLA 

01 E. M. Prof. Luís 
Maranhão Filho 

Av. Solange Nunes do 
Nascimento, S/N – Cidade Nova 3232-4775 

02 E. E. União do Povo 
da Cidade Nova 

Travessa Getúlio Vargas, S/N – 
Cidade Nova. 3232-4534 

03 E. E. Soldado Luiz 
Gonzaga 

Rua Amintas Barros, 1198 – 
Nazaré. 3232-7485 

04 E. M. Pref. Mário Lira Rua Antonio Basílio, S/N – Dix-
Sept Rosado. 3232-4857 

05 E. E. Rotary Rua dos Paiatis, 2004 – Quintas. 3232-7483 

06 CES Profa. Lia 
Campos 

Rua Coronel Estevão, S/N – 
Dix-Sept Rosado. 3232-7487 

07 E. M. Celestino 
Pimentel 

Avenida Pernambuco, S/N – 
Cidade da Esperança. 3232-4772 

08 E. M. Prof. Zuza A. Miguel Castro, S/N – Nazaré 3232-4868 

09 E. E. Lauro de Castro Rua Souza, S/N – Cidade da 
Esperança. 3232-7679 

10 E. E. União Rua Professor Coutinho, 679 – 
Felipe Camarão. 3232-2277 

11 E. E. Clara Camarão Rua Itamar Maciel, 137 – Felipe 
Camarão. 3232-2266 

 
 
METODOLOGIA 
O objetivo do estudo levou-nos à pesquisa qualitativa. Essa pesquisa foi realizada através 
de metodologia baseada na investigação, com a aplicação de entrevistas. O trabalho foi 
realizado em três etapas. Na primeira delas, elaborou-se e selecionaram-se as questões que 
foram aplicadas nas entrevistas. Na segunda, o grupo contatou as escolas para marcar a 
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visita e, em seguida cada um dos integrantes foi a campo para entrevistar os professores. 
Por último, realizou-se a tabulação e analise dos dados fundamentados numa base teórica. 
 
 
RESULTADOS  
A amostra da pesquisa foi realizada com onze professores, sendo sete do sexo masculino e 
quatro do sexo feminino (figura 1), todos docentes da rede de ensino pública, sendo sete da 
rede pública estadual e quatro da rede pública municipal de ensino (figura 2)1. 
 
 
    
 
 
  
 
   
 
 

 
 

 
 
 
A faixa etária variou assim: um professor com idade entre vinte e trinta anos, três 
professores com idade entre trinta e um e quarenta anos, dois com idade entre quarenta e 
um e cinqüenta anos, três com idade acima de cinqüenta e um anos e dois não informaram 
a idade (figura 3). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação à formação acadêmica, os onze professores pesquisados são licenciados em 
Geografia, sendo que nove pela UFRN, um pela UERN e um pela UNP (figura 4). As 
séries nas quais os professores ministram suas aulas estão assim distribuídas: oito 
professores trabalham com o Ensino Fundamental (6a.a 9a.séries), um professor trabalha só 
com o Ensino Médio e dois trabalham com o Ensino Fundamental e Médio (figura 5). 
 

                                                 
1 Fonte: Pesquisa de campo, Setembro/2006. Idem para as demais figuras.  
 

Figura 1 – Sexo dos entrevistados 

Feminino
36%

Masculino
64%

Escola 
Municipal

36%

Escola 
Estadual

64%

Figura 2 – Categoria da escola pública.

Não Informou
18%

20 a 30 anos
9%

31 a 40 anos
28%

41 a 50 anos
18%

Acima de 51 
anos
27%

Figura 03 – Faixa etária dos entrevistados. 
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Com relação às disciplinas lecionadas, seis só trabalham com a Geografia e cinco a 
Geografia e outras disciplinas (figura 6), sendo que um leciona Economia do RN, dois 
lecionam História, um Ciências e um é professor polivalente (1a.a 5a.séries do Ensino 
Fundamental) (figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Quanto ao tempo que ministram a disciplina de Geografia, tivemos os seguintes resultados: 
dois professores ministram a disciplina de um a cinco anos, três professores de seis a dez 
anos, quatro professores de onze a quinze anos e dois professores ministram Geografia a 
mais de vinte e um anos (figura 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Outra (s) Disciplina (s) lecionada(s). 

Figura 4 – Instituição de formação do professor. 

UFRN
82%

UNP
9%

UERN
9%

Só o Ensino 
Médio
9%

Só o Ensino 
Fundamental

73%
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Fundamental e 

Médio
18%

Figura 5 – Categoria de ensino. 
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55%
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20%

Economia do 
RN

20%
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Figura 6 – Disciplina (s) lecionada(s). 
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Em relação ao local de trabalho, quando perguntados se lecionavam em mais de uma 
escola, a pesquisa detectou que cinco professores lecionavam Geografia na mesma escola, 
um professor leciona Geografia em outra escola pública (E. M. Celestino Pimentel), um 
professor leciona Geografia e é professor polivalente (1a. a 5a.séries do Ensino 
Fundamental) na mesma escola, dois professores lecionam Geografia na rede pública e 
História em escolas particulares e um professor leciona Geografia e Ciências na mesma 
escola (figura 9). 

 
História na 

rede particular
18%

Ciências na 
mesma escola

9%

Geografia em 
outra escola

9%

Polivalente na 
mesma escola

9%

Geografia só 
numa escola

55%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 9 – Professores que leciona em outra escola e 

qual disciplina ministram. 
 
Quando questionados sobre o principal objetivo do ensino de Geografia, as respostas de 
nove dos entrevistados traduziram-se em análises descritivas do homem, da natureza e do 
meio ambiente, demonstrando uma interpretação fragmentada defendida pela Geografia 
Tradicional2, dissociadas do estudo da sociedade e de seu processo de produção, sem a 
abordagem das relações intrínsecas à sociedade e abstraindo o homem de seu caráter 
social. As exceções foram os entrevistados números quatro (4) e seis (6), que responderam: 
“Fazer o aluno perceber as relações sociais que influem na espacialidade” e “Globalização 
das disciplinas”, respectivamente. 
 
Em relação aos principais problemas no ensino de Geografia e as técnicas mais utilizadas 
para ministrar as aulas, verifica-se que os professores continuam, de um modo geral, a 
ensinar geografia apoiando-se apenas na descrição de fatos e ancorando-se quase que 
exclusivamente nos livros didáticos distribuídos (oficiais), ou seja, parte da relação 
professor-aluno já é predeterminada socialmente na escola. Percebe-se que a proposta 
teórica conceitual curricular (oficial) da Geografia faz de seu discurso, um importante 
subjetivador de indivíduos, constituidor de sujeitos necessários para o sucesso da 
mundialização do capital. O modelo de sociedade define o modelo de escola e nele está 
inserida a ideologia dominante3.  

                                                 
2 “Hoje podemos dizer que a Geografia tradicional – aquela embasada no positivismo clássico – está 
arquivada. Sua sobrevivência manifesta-se apenas nos currículos de arcaicas instituições de ensino ou, sob 
forma renovada, na continuidade que estabelece com as propostas geográficas contemporâneas orientadas 
pelo neopositivismo. Mesmo as críticas a estas últimas já se avolumaram na atualidade, o que constitui, em 
última instância, um fogo cerrado ao movimento de renovação conservadora da Geografia”. (MORAES, 
1984, p. 9). 
 
3 Nas palavras de Cunha (2005, p. 66) “Por certo, então, os papéis escolares estão definidos ideologicamente 
também na sociedade, identificados com a classe dominante, passando pelas formas de produção e 
distribuição do conhecimento. Os professores vivem num ambiente complexo onde participam de múltiplas 
interações sociais no seu dia-a-dia. São eles também frutos da realidade cotidiana das escolas, muitas vezes 
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Observa-se que nas respostas, cinco professores atribuem à deficiência estrutural das 
escolas e aos recursos didáticos limitados como os principais problemas no ensino de 
Geografia, quatro professores atribuem à falta de interesse do aluno, um professor atribui à 
falta de “reciclagem” como principal problema e um professor respondeu que todas as suas 
necessidades são supridas pela instituição (figura 10). 
 

 
 
 
 
 

Treinamento 
profissionaliza

nte
9%

As 
necessidades 
são supridas

9%

Desinteresse 
do aluno

36%

Falta de 
estrutura

46%

 
 
 
 
 
 
 

10 - Principais problemas no ensino de Geografia na 
escola. 

 
Foi observado nas entrevistas que eles construíram as suas representações atuais sobre a 
ciência geográfica através de informações veiculadas por livros, jornais, revistas, televisão 
e Internet (figura 11). Nessa perspectiva, grande parte dos docentes mostra-se consciente 
de suas deficiências quando aponta a necessidade de cursos de “reciclagem” que possam 
lhes oferecer um aprofundamento nas novas tendências teórico-metodológicas da 
geografia4. Constata-se nas respostas que seis afirmam estar por dentro das novas 
tendências, porém nenhum deles as associou a Geografia Humanista5 ou a outras novas 
tendências da Geografia, quatro responderam não ter conhecimento e um afirmou conhecer 
“em parte” as novas tendências, sem saber explicitá-las (figura 12).  

 
 

                                                                                                                                                    
incapazes de fornecer uma visão crítica aos alunos, porque eles mesmos não a têm, porque se debatem no 
espaço de ajustar seu papel à realidade imediata da escola, perdendo a dimensão social mais ampla da 
sociedade”.  
 
4 Silva afirma (2005, p. 15) “Atualmente, mais importante do que memorizar fatos geográficos, conceitos e 
informações, é saber como consegui-los, como pensar a partir deles, como estabelecer conexões geográficas, 
como raciocinar geograficamente, utilizando os instrumentais tecnológicos e sociais de que possui o nosso 
tempo. Já não faz mais sentido um ensino de Geografia que venha enaltecer a ideologia do nacionalismo 
patriótico,[...], que visa sobretudo, à reafirmação do Estado-nação. Nem tampouco, um ensino de Geografia 
que esteja ainda ancorado nos pilares da simplificação do modelo “A terra e o Homem”, em que a máxima 
tem sido a simples memorização de fatos geográficos, numa subdivisão entre aspectos físicos, humanos e 
econômicos.  
 
5 “A geografia humanista, sobretudo a que privilegia o espaço vivido, trata exatamente das representações de 
ordem simbólica que estruturaram uma atitude e uma concepção dadas em relação a um espaço de referência. 
A ordem simbólica não está ligada à racionalidade, da mesma forma que os comportamentos e as atitudes no 
espaço também não advêm desta racionalidade. É por isso que toda análise que pretende ter acesso às 
verdadeiras motivações do comportamento social no espaço não pode partir de modelos lógicos gerais. O 
método de interpretação, à imagem daquele da psicanálise, consiste em resgatar o sentido a partir daquilo que 
circula entre a esfera da ação e a da representação, projetado sobre o espaço. [...]. Para chegar a esta 
interpretação, é preciso compreender o código complexo de signos e representações simbolizado no espaço”. 
(GOMES, 1996, p. 323).  
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Quando questionados se sabiam qual a diferença entre Geografia Tradicional6 e Geografia 
Crítica7, nove professores demonstraram com suas respostas uma visão “estreita” dos 
conceitos teóricos que fundamentam essas duas importantes correntes da Geografia. Dentre 
as respostas destacam-se: “a segunda vai buscar a formação de um cidadão consciente, 
enquanto a primeira forma um aluno incapaz de conhecer a realidade em que está inserido, 
pois ele tem um professor apenas repassador de informação”; “na Geografia Crítica lança-
se o desafio, a questão problema para os alunos interagirem e buscarem a resposta, já a 
Geografia Tradicional dá a resposta pronta para o aluno, não deixando outra alternativa, a 
não ser ter de aceita-la”; “a Geografia Tradicional é a Geografia Física que estudamos no 
ensino médio, a Crítica trabalha as contradições sociais”; “a Geografia Crítica favorece 
uma visão mais ampla do mundo e a Tradicional limita-se a descrição”; “na Tradicional o 
ensino é centrado na visão do professor, na Crítica é voltado para o pensamento do aluno e 
buscando transformar a realidade”; “a Tradicional são os conceitos antigos, a Crítica é a 
inovação da Geografia”. Dois professores responderam não saber no momento e dois 
deram respostas incoerentes.  
 
O saber produzido pela Geografia no seu processo de construção teórico traduz-se por 
discursos que se revelam em seus quadros conceituais. Esses discursos refazem-se diante 
das mudanças que cada período técnico/histórico que o capitalismo impõe à sociedade e ao 
espaço. Registre-se que os professores ao tentarem descrever alguns quadros conceituais 
estruturadores da Geografia, tais como: lugar, território, paisagem e região, tiveram 

                                                 
6 Moraes (1997, p. 21) diz que “Apesar do elevado número de definições de objeto, existentes na reflexão 
geográfica, é possível apreender-se uma continuidade neste pensamento. Esta advém, principalmente, do 
fundamento comum de todas as correntes da Geografia Tradicional sobre as bases do positivismo. É nesta 
concepção filosófica e metodológica que os geógrafos vão buscar suas orientações gerais (as que não dizem 
respeito especificamente à Geografia). Os postulados do positivismo (aqui entendido como o conjunto das 
correntes não-dialéticas) vão ser o patamar sobre o qual se ergue o pensamento geográfico tradicional, dando-
lhe unidade”. 
 
7 “A geografia critica ou radical não apresenta uniformidade de pensamento [...]. Costuma-se catalogar neste 
grupo geógrafos que se conscientizaram da existência de problemas muito graves na sociedade em que vivem 
e compreenderam que toda a geografia, tanto a tradicional como a quantitativa e a de percepção, embora se 
apregoando neutras, tem um sério compromisso com o status quo, com a sociedade de classe. [...] ao analisar 
as injustiças sociais e os bloqueios a um desenvolvimento social, vão as raízes, as causas verdadeiras destes 
problemas, [...], sem procurarem esconder-se sob a falsa neutralidade”. (ANDRADE, 1987, p. 122). 

8

2

9

8

10

8

0 4 8 12

Internet

Rádio

TV

Livros

Revistas

Jornais
O

pç
õe

s

Nº de respostas

Em parte
13%

Não
54%

Sim
33%

Figura 11 – Meios mais utilizados para se manter 
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Figura 12 – Conhecimento das novas tendências 
teórico-metodológicas da Geografia.
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grandes dificuldades para conceituar esses estruturadores da Ciência Geográfica8, o que 
reflete uma deficiência em sua formação acadêmica e a ausência de cursos de 
“reciclagem”, fato que influi decisivamente no ensino/aprendizagem na sala de aula.  
 
O período histórico/técnico iniciado após a Segunda Guerra Mundial é chamado de período 
técnico-científico. Nele, o conhecimento científico e os recursos técnicos instrumentais 
disponibilizam-se aos interesses do capital9. A partir daí, a geografia tem evoluído 
rapidamente, tanto pela introdução e aprofundamento de metodologias e tecnologias de 
representação do espaço, como o geoprocessamento e sistemas geográficos de informação, 
a cartografia automatizada, o sensoriamento remoto, etc., quanto no que concerne ao seu 
acervo teórico e metodológico em nível de pesquisa básica, com o surgimento de novos 
campos ou renovados, como: a teoria das redes geográficas, a geografia cultural, a 
geografia econômica, a geografia política, a geografia humanista e a dos recursos naturais, 
dentre outros. 
 
Sendo assim, pode-se considerar que essas transformações no campo do conhecimento 
geográfico vêm colocando grandes desafios para a formação dos professores de Geografia, 
principalmente os do ensino fundamental e médio. 
 
A atual dinâmica das transformações, com dessas novas tecnologias de informação, com os 
novos recortes de espaço e tempo, com as complexas interações entre as esferas do local e 
do global afetando profundamente o cotidiano das pessoas, exige que a Geografia procure 
caminhos teóricos e metodológicos capazes de interpretar e explicar esta realidade 
dinâmica10. As respostas ao questionamento sobre a importância do uso das novas 

                                                 
8 Segundo Gomes (1997, p. 53/56). “Na realidade, os conceitos de território, espaço, lugar e região começam 
a ser colocados em cheque, isto é, questionados, levando a uma nova discussão sobre esses mesmos 
conceitos.[...]. O território é visto como o espaço das representações subjetivas, criado segundo critérios 
preestabelecidos pelo sujeito.[...]. Dessa forma, para entedermos a região no momento em que se dá a 
globalização, temos que partir da compreensão de região enquanto uma versão distinta da mundialização, 
que, no dizer de SANTOS, não é mundial, isto porque não garante a homogeneidade espacial. Pelo contrário, 
o processo de mundialização traz, no seu bojo, a criação de diferenças. Ou seja, na medida em que ocorre 
uma maior mundialização dos lugares, estes se tornam mais singulares e, portanto, específicos. [...]. A 
paisagem nos apresenta como uma diversidade de formas (naturais e artificiais), às quais estão associadas a 
diversidade de funções superpostas pela vida social. Quanto maior a complexidade da sociedade, maior a 
diversidade de funções e, portanto, maior número de formas nos apresentará a paisagem. [...]. No lugar existe 
a dimensão da vida que se expressa através dos usos e costumes. Cada lugar tem o seu conteúdo que, por sua 
vez, é o conteúdo social associado à história de cada indivíduo pertencente a um povo”.  
 
9 De acordo com Santos (2005, p. 193) “Como exemplo dessa interação entre ciência e técnica é possível 
pensar nos recursos instrumentais das fotografias por satélites e dos radares metereológicos que permitem 
que Cientistas puros e aplicados valham-se desses instrumentos de acompanhamento e previsão, para 
aperfeiçoar o conhecimento das leis da natureza física, antever o respectivo comportamento e, de posse 
dessas preciosas informações, alcançarem uma implementação conseqüente das atividades econômicas e 
sociais. As áreas em que tal instrumentação é disponível podem permitir aos seus usuários um maior grau de 
certeza e sucesso na realização de operações, sabido que, em muitos casos, na agricultura e na indústria, 
certas etapas do processo produtivo alcançam maior rentabilidade, quando empreendidas em condições 
metereológicos favoráveis”.  
 
10 Para castrogiovanni (2001, p. 15) “O raciocínio geográfico, que nada mais é do que pensar o espaço para 
melhor representá-lo, é repleto de tencionamentos, pois lida com as contradições e representações sociais 
existentes, e que estão em constante processo de (re) elaborações". Embora o pensamento deva ser global, 
acreditamos ser no local que ele se estabelece, concretiza-se e então, é textualizado. A história do local é a 
própria historia do sujeito, que na realidade é o amálgama dos diversos movimentos históricos já existentes. 
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tecnologias de informação e comunicação no ensino de Geografia, onde todos os 
professores entrevistados responderam “sim”, reflete suas preocupações em manterem-se 
atualizados nos novos recursos instrumentais da ciência geográfica e de repassar esses 
conhecimentos aos seus alunos, e consequentemente, provocar neles o interesse pelo 
estudo da Geografia. 
 
Quando se questionou o professor sobre o que ele considera importante para o bom 
desenvolvimento do ensino-aprendizagem de Geografia na educação, seis professores 
responderam que “uma maior integração professor-aluno e vice-e-versa e um maior 
conhecimento de suas realidades11, proporcionariam um melhor desenvolvimento do 
ensino-aprendizagem; três responderam que uma melhora nas condições estruturais da 
escola e uma remuneração adequada aos professores proporcionariam o bom 
desenvolvimento do ensino-aprendizagem”; um citou “a falta de atualização dos 
professores” e o outro citou que “a leitura” proporcionaria o bom desenvolvimento do 
ensino-aprendizagem de Geografia na educação.  

 
 

CONSIDERAÇÕES  
Quando iniciamos essa pesquisa não tínhamos a real noção dos problemas que iríamos 
vislumbrar no ensino de geografia das escolas publicas na zona oeste de Natal, em especial 
os relacionados ao processo de ensino-aprendizagem e a deficiência dos professores 
responsáveis por esta disciplina escolar em relação aos pressupostos teórico-metodológicos 
da Geografia e aos conhecimentos didáticos necessários à prática em sala de aula. 
 
Neste estudo, as informações advindas da pesquisa desenvolvida sobre as condições do 
ensino de Geografia e desses pressupostos, constata-se uma séria deficiência na formação 
dos professores, o que se reflete na maneira pela qual procedem em relação ao processo de 
ensino-aprendizagem dos conteúdos pedagógicos e específicos, que prioriza a descrição e a 
memorização12, além da elaboração dos processos didáticos utilizados e da compreensão 
que possuem das novas tendências teórico-metodológicas da Geografia.  
 
Os resultados parciais obtidos confirmaram que a atuação dos professores reproduz a 
formação que receberam na graduação. Essa formação deficiente é reflexo da política 
educacional advinda do ensino superior, onde a ausência de “interdisciplinalidade” 

                                                 
11  “Percebo que, para trabalhar bem a matéria de ensino, o professor tem de ter profundo conhecimento do 
que se propõe a ensinar. Isso não significa uma postura prepotente que pressuponha uma forma estanque de 
conhecer. Ao contrário, o professor que tem domínio do conteúdo é aquele que trabalha com a dúvida, que 
analisa a estrutura de sua matéria de ensino e é profundamente estudioso naquilo que lhe diz respeito. [...]. E 
mais, parece que quando consegue construir exemplos que sejam familiares ou próximos aos alunos, mais 
êxito tem na compreensão de conceitos” (CUNHA, p. 143). 
  
12 Segundo Silva (2005 p. 15) “Mesmo com os recentes movimentos de renovação dessa ciência e matéria, a 
fragmentação do saber geográfico parece manter-se numa prática que prioriza a descrição e a memorização 
de fatos geográficos. Produzida e difundida desse modo, a Geografia não contribui para uma explicação do 
mundo e, portanto, passa a precisar, cada vez mais, de qualificativos que expliquem sua finalidade. Ela perde 
a essência e corre sério risco de não ser mais importante e necessária nos currículos escolares, [...]”.  
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minimiza o saber geográfico13, influi na prática do ensino dessa disciplina na sala de aula e 
provoca no aluno o desinteresse pela disciplina. 
 
É claro que essa análise parcial não pode responsabilizar apenas os professores pelos 
problemas constatados, pois também se verifica as deficiências estruturais das escolas 
públicas, a falta de apoio institucional para que participem de cursos de “reciclagem”, os 
baixos salários que inibem a busca do auto-desenvolvimento profissional e a ausência de 
uma participação e entrosamento familiar na formação educacional do aluno que o 
estimule a uma maior participação e interesse da disciplina de Geografia. 
 
Acreditamos ter atingido parcialmente as expectativas uma vez que encontramos algumas 
explicações para as deficiências metodológicas no ensino de Geografia e do conhecimento 
difuso das tendências geográficas e dos conceitos estruturadores dessa ciência. Pensamos 
ser importante afirmar que o resultado parcial dessa pesquisa sinaliza algumas ações 
simples e de fácil aplicação, como um curso de “reciclagem”, por exemplo, ao considerar 
os professores de Geografia que atuam no ensino fundamental e médio na zona oeste de 
Natal, como ponto de partida para as mudanças e melhorias necessárias a educação publica 
do município de Natal14. E isto eles sempre confirmaram, nas críticas que fizeram à 
ausência de tais conhecimentos na sua formação. 
 
Nossa expectativa, ao dar continuidade a essa pesquisa, é a de que ela possa resultar em 
ações concretas e em maiores preocupações sobre o conhecimento didático envolvido na 
formação dos professores de Geografia que atuam na cidade de Natal. 
 
“Enfrentar os desafios que ele nos propõe exige, simultaneamente, uma reforma do 
pensamento e uma reforma do ensino” (MORIN; LE MOIGNE 2000, 263). 
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RESUMO 
Tendo em vista o processo educacional no atual mundo globalizado, suas transformações e a 
relevância do espaço como meio de interação onde se desenvolvem relações de ensino-
aprendizagem, o presente artigo visa promover uma reflexão acerca dessas relações na Educação 
a Distância (EaD) e de como se configuram diante de um ambiente virtualizado e dinâmico 
denominado ciberespaço. 
 
PALAVRAS-CHAVE: educação a distância, ciberespaço, ensino-aprendizagem, avaliação, 
virtual.  
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA REFLEXÃO ACERCA DAS RELAÇÕES DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM NO CIBERESPAÇO 

 
 
INTRODUÇÃO 
A velocidade com que a mídia eletrônica vem modificando a sociedade contemporânea promove 
também alterações na forma de experienciar o tempo e o espaço, numa dimensão aqui 
denominada ciberespaço. Nesse artigo, trataremos das relações de ensino e aprendizagem tendo 
em vista o deslocamento destas de um contexto físico para um virtualizado, onde as interações 
são reestruturadas. 
 
No atual cenário globalizado, a educação na modalidade a distância é potencializada pela rede 
mundial de computadores e meios de comunicação cada vez mais dinâmicos. As novas 
tecnologias transformam a relação com o espaço, inclusive em educação, dando-nos uma nova 
percepção de mundo. Sob essa ótica, o processo educativo via espaço virtualizado é favorecido 
pela colaboração participativa nesse ambiente que propicia o estudo, a avaliação, o acesso a 
inúmeras fontes de informações e uma série de outras relações afins ao processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Com o objetivo de apresentar algumas das distintas relações de ensino-aprendizagem que 
ocorrem no espaço virtualizado, inserimos um histórico da educação a distância (EaD), além de 
discorrer sobre o papel do espaço físico e do ciberespaço na educação, relacionando-os à 
construção do conhecimento e às práticas de elaboração de material didático e de avaliação em 
EaD. 
 
 
TEXTO 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA  
 
Discutir o processo de educação a distância (EaD) é uma tarefa que permite um resgate histórico 
das diretrizes que impulsionaram essa modalidade de ensino. Em meados do século XV, Johann 
Gutenberg introduziu uma nova perspectiva no sistema educacional da época com a invenção da 
imprensa, promovendo mudanças em âmbito cultural e no relacionamento dos indivíduos com o 
acesso à informação, “modificando os modos de pensar, de agir e de perceber o mundo, dando 
asas à comunicação escrita.” (SUANNO, 2003, p. 41).   
 
No Brasil, a EaD está presente desde 1904 quando iniciou-se a oferta de cursos por 
correspondência através das chamadas “Escolas Internacionais”, e foi posteriormente 
mediatizada pelo rádio e pela televisão, em meados do século XX. Um importante marco foi a 
criação do Instituto Radio Monitor, fundado em 1939 com opção no ramo da eletrônica, seguida 
das experiências do Instituto Universal Brasileiro, a partir de 1941, objetivando a formação 
profissional de nível elementar e médio.  
 
Muitos fatores foram determinantes para o desenvolvimento da EaD, dentre os quais podemos 
destacar o recente e acelerado desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) e a velocidade com a qual o conhecimento científico torna-se obsoleto. A rede mundial de 
computadores propicia a globalização dos serviços da educação, originários dos mais longínquos 
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lugares, disseminando o conhecimento de recentes pesquisas de forma dinâmica, o que revela um 
grande potencial democratizador para a educação. 
 
Com o advento da internet na década de 1990, a EaD desenvolveu-se mais rápido, ganhou 
maiores dimensões, abrangência e relevância. Contudo, a conceituação de EaD na atualidade tem 
gerado divergências e debates. Em seu artigo Noções de educação à distância, Nunes (1993) 
reporta alguns autores que fazem uma abordagem conceitual sobre EaD. 
 
Na década de 1960, G. Dohmem tinha a concepção de que a educação a distância seria um 
sistema de estudo no qual o discente, de forma autônoma, buscaria instrução em um material de 
estudo fornecido e com acompanhamento de professores através de meios de comunicação.   
 
A conceituação do tema foi se desenvolvendo e, no início da década de 1970, O. Peters 
acrescentou à visão de Dohmem a idéia de que EaD era uma forma industrializada de ensino e 
aprendizagem. Nesse mesmo período, M. Moore identificou a possibilidade de se incluírem 
momentos de estudo presenciais na educação a distância. 
 
Em 1977, B. Holberg concebia o termo “educação a distância” como maneira de se estudar, 
independente do nível educacional, sem a supervisão de tutores no mesmo espaço físico que os 
alunos. A EaD se beneficiaria, ainda segundo sua visão, do planejamento, direcionamento e 
instrução da organização do ensino. 
 
Os meios de comunicação dos quais falavam Dohmem, Moore, Peters e Holberg ganharam 
novas dimensões a partir da popularização da rede mundial de computadores. No Brasil, em 
1998, o Diário Oficial da União regulamentou o artigo da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) que trata da Educação a Distância; esse apresenta a EaD como uma forma 
de ensino que possibilita a auto aprendizagem por intermédio de recursos didáticos apresentados 
em diferentes suportes de informação (material impresso, vídeo, computador), utilizados 
isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Com isso, a 
inserção de tecnologias interativas na educação nos leva a uma reflexão acerca da função do 
ambiente espacial e suas influências no processo de ensino-aprendizagem. 
 
 
O PAPEL DO ESPAÇO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 
Entender o espaço, enquanto ambiente no qual se estabelecem relações de cunho interativo, 
participativo e dinâmico é uma realidade que ao longo dos tempos vem promovendo constantes 
transformações nas configurações estruturais e interpessoais. Essa dinâmica do espaço é 
resultante das inúmeras possibilidades com as quais ele tem se configurado.  
  
Ao longo do processo histórico, o espaço enquanto dimensão territorial tem sido objeto de 
diversos estudos e análises em diferentes áreas do conhecimento, quanto a sua influência e 
relevância, no que se refere às relações estabelecidas entre as personagens que aí atuam e que 
participam ativamente de seu processo de construção e desenvolvimento, e dessas com o próprio 
espaço. 
 
No que diz respeito à educação, discutir o papel do espaço e sua influência nas diferentes formas 
de intervenção pedagógica permite-se entender os mecanismos e as dimensões alcançadas nas 
relações de ensino-aprendizagem. Espaço e educação apresentam uma relação muito estreita, 

728 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

uma vez que dissociar o processo educacional das intervenções psico-sociais inerentes ao campo 
físico é negar a existência de diferentes aspectos, sejam de cunho natural, social ou cultural, 
como norteadores do processo de aprendizagem.  
 
Essa relação é perceptível quando se fala da configuração espacial como meio de relações de 
aprendizagem e disseminação de conhecimentos. Discutindo a correspondência espaço-
educação, Zabala (1998) propõe que a configuração espacial de uma sala de aula seja reflexo de 
uma concepção do que se pensa acerca do ensino em determinado tempo. Tradicionalmente, a 
disposição do ambiente físico de uma sala de aula relega aos alunos um papel de meros 
espectadores, onde todas as atenções estariam voltadas para a figura do professor, disposto de 
forma estratégica em uma posição de destaque. 
 

(...) veremos que esta configuração não é gratuita. Como podemos observar, 
nossa tradição é herdada de um ensino centrado nos conteúdos factuais e 
conceituais, que tem girado em torno de modelos de comportamento inspirados 
em fórmulas disciplinares rígidas e uniformizadoras. (ZABALA, 1998, p. 130) 

 
Observando as constantes mudanças no cenário educacional do mundo globalizado, uma nova 
configuração espacial no processo de ensino-aprendizagem é totalmente admissível e esperada. 
O chamado ciberespaço surge como resposta a uma visão global de formação do educando. 
Contudo, é preciso reconsiderar as características que compõem o ambiente virtual de ensino, a 
fim de torná-lo cada vez mais favorável ao crescimento do aluno, despertando ânimo, interesse e 
motivação pelos conteúdos apreendidos.  
 
Metodologias de ensino e ferramentas que possibilitem uma comunicação síncrona entre 
professores-alunos, alunos-alunos e alunos-instituição devem ser priorizadas pelas instituições 
que oferecem o modelo de EaD. Outro aspecto relevante nessa abordagem é o fator temporal, 
uma vez que este é determinante para a escolha de um curso não-presencial, tendo em vista o 
relativismo proposto pelo ambiente virtual. O uso adequado de meios técnicos de comunicação, 
focalizando o público-alvo e os objetivos específicos de cada curso, possibilitará a flexibilidade 
de conteúdos e maior autonomia do estudante. 
 
 
O ESPAÇO EM DIMENSÃO VIRTUAL: CIBERESPAÇO 
 
Tendo em vista o que foi supracitado, nos é permitido promover um debate relativo à 
confluência entre a noção de espaço e o que se entende por dimensão virtual. 
 
Pierre Lévy (1996) em seu livro intitulado O que é virtual? apresenta uma discussão acerca da 
dicotomia entre o que é real e o que é virtual, propondo que por muito tempo imaginou-se que a 
simples oposição entre tais conceitos residiria no fato de que o virtual representaria a “ausência 
de existência”, enquanto o real estaria no campo do tangível, do palpável, da verdade.  
 
Lévy propõe que se há alguma oposição de conceitos, esta não reside na relação do virtual versus 
o real e sim entre real e atual. Sendo assim, entende-se o atual como uma ferramenta que 
possibilita a efetividade daquilo que potencialmente venha a ser desenvolvido no campo do 
inteligível, como uma chave, a peça de um quebra-cabeça, permitindo a resolução de um 
problema. Em contrapartida, o autor define a virtualização como o movimento inverso da 
atualização. Essa perspectiva está representada na seguinte passagem: “A árvore está 
virtualmente presente na semente. Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao 
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real, mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes” (LÉVY, 
2006, p.5). Nessa comparação, Lévy exemplifica que o problema da semente é fazer brotar uma 
árvore.  
 
Diante de tal assertiva, pondera-se sobre o que venha a ser inferido por virtualidade, abrindo-se 
caminhos para uma discussão mais coerente sobre as potencialidades desenvolvidas nessa 
dimensão espacial. Para Edgar Morin, que discute essa mesma relação, o virtual se configura não 
apenas como uma possibilidade remota de que determinado objeto venha a se tornar realidade, e 
sim a capacidade de possibilitar ao indivíduo imerso nesse espaço a oportunidade de refletir e 
repensar sobre o que eventualmente tenha sido desenvolvido e transmitido como elemento pré-
definido, pré-solucionado. No íntimo dessa relação, entende-se o virtual como dimensão espacial 
na qual o que mais importa não é o “pronto”, o “acabado”, e sim a possibilidade de construir e 
reconstruir na busca por diferentes respostas. 
 
Essa discussão possibilita um ambiente no qual as múltiplas relações, inerentes durante muito 
tempo ao campo físico, possam existir concomitantemente, uma vez que o espaço, enquanto 
ambiente virtualizado, é passível de mecanismos capazes de desenvolver diálogo entre distintas 
áreas do conhecimento, onde locutor e interlocutor são ao mesmo tempo agentes comunicativos 
de um processo em que a noção de tempo e espaço torna-se “relativa” em virtude das disposições 
concebidas nessa “realidade espacial”. A respeito do ambiente virtual, Oliveira Netto infere: 
 

A tomada de consciência de sua existência poderia definir uma nova 
metodologia de trabalho para construção desses ambientes, focada não apenas 
na aprendizagem natural, mas também na interação dos aspectos emocionais, 
sensoriais, motivacionais, e intelectuais para a formação de um ciclo 
permanente de aprendizagem, onde o indivíduo estaria sendo continuamente 
motivado, emocionado, desafiado, interpelado sensorialmente, em um espaço de 
aprendizagem rico em estímulos e em feedback. (2004, p. 23) 

 
Na busca por uma definição do espaço virtualizado, aqui chamado ciberespaço, Lévy o conceitua 
como “espaço de comunicação aberto pela intercomunicação mundial dos computadores e das 
memórias dos computadores” (1999, p.92). Segundo o escritor francês, a palavra ciberespaço foi 
inventada em 1984 pelo escritor William Gibson em um romance intitulado Neuromante. No 
livro, o termo designava o universo das redes digitais. “O ciberespaço de Gibson torna sensível a 
geografia móvel da informação, normalmente invisível” (LÉVY, op. cit.). A partir do exposto, 
entende-se por ciberespaço o ambiente dinâmico e interativo onde se desenvolvem múltiplas 
relações virtuais. Possibilitar relações qualitativas de ensino-aprendizagem no ciberespaço tem 
sido um desafio constante. Em seu livro Cibercultura, Lévy vislumbrava: 
 

Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os 
dispositivos de criação de informação, de gravação, de comunicação e de 
simulação. A perspectiva da digitalização geral das informações provavelmente 
tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e suporte da memória 
da humanidade a partir do início do próximo século (LÉVY, 1999. p. 93). 

 
Admitir a possibilidade do espaço em dimensão virtual permite se chegar a um patamar de 
complexas discussões acerca da utilização desse ambiente como meio de construção de 
mecanismos inteligíveis de aprendizagem e de disseminação de conhecimentos. A idéia de 
ciberespaço abre um campo de confluência entre distintas áreas do conhecimento, permitindo, 
desse modo, uma reflexão acerca dessa nova configuração espacial. 
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A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO CIBERESPAÇO 
 
Analisar e compreender o processo de construção do conhecimento, hoje, tem se transformado 
em uma tarefa que já não diz respeito somente ao educador ou a qualquer outro profissional da 
educação. Devem-se levar em conta diferentes perspectivas, sejam de cunho social, político ou 
econômico e ainda reflexões nos campos da psicologia, da sociologia, da antropologia, da 
filosofia e das demais áreas do conhecimento, principalmente no que diz respeito às novas 
tecnologias da informação e comunicação (TICs).  
 
Essa nova configuração na elaboração e construção de conhecimentos está atrelada a um 
processo histórico contínuo e progressivo de mudanças e transformações nas relações de ensino e 
aprendizagem, inseridas, por sua vez, em um contexto macro de transformações globais, em que 
as relações humanas tanto intra como interpessoais tem assumido profunda importância para o 
processo de desenvolvimento educacional.  
 
Diante dessa perspectiva reside o escopo do atual debate concernente às relações de ensino-
aprendizagem, as quais são discutidas por Edgar Morin (2005), propondo que se faz necessária a 
construção de um conhecimento “universalizado”, “transdisciplinar”, proporcionando a 
possibilidade de um aprendizado analítico, reflexivo, que abarque diferentes áreas do 
conhecimento. 
 
Rosa Suanno (2003, p.34-35), analisando idéias de Vigotsky, afirma que “a origem do 
desenvolvimento se dá a partir das relações dialéticas do sujeito com o seu meio sócio-histórico-
cultural” Essa perspectiva é importante para que se possa perceber o quão indispensável é 
permitir ao indivíduo durante o processo de aprendizagem, mecanismos de interação sócio-
educacional, promovendo, dessa maneira, a articulação entre diferentes níveis e áreas do 
conhecimento.  
 
“A atitude de contextualizar e globalizar é uma qualidade fundamental do espírito humano que o 
ensino parcelado atrofia e que, ao contrário disso, deve ser sempre desenvolvida” (MORIN, 
2005, p.20). Tal perspectiva lança desafios, sendo o principal, ainda de acordo com Morin, 
promover a reforma do pensamento, buscando potencializar a disposição de um diálogo 
multidirecional, pensamento esse norteado pela interligação de idéias e conceitos que 
corroborem com a possibilidade da produção e contextualização do aprendizado. 
 
Admitir a possibilidade de um aprendizado que transgrida todo estruturalismo mecanicista de 
uma educação “compartimentada” se configura como um dos pilares dessa reforma do 
pensamento proposta por Morin, evidenciando o quão necessário é religar os conhecimentos de 
maneira a reelaborar a postura assumida pela educação no processo de construção do 
conhecimento, em consonância com um indivíduo consciente de seu papel na sociedade. 
 
Neste contexto, se inserem as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, redes 
informacionais nas quais se possibilita a interação em diferentes âmbitos. No que se refere à 
educação, essas novas tecnologias permitem uma reflexão acerca do ensino-aprendizagem, em 
que as particularidades da cada indivíduo devem ser levadas a cabo para uma efetividade do 
aprendizado, buscando através dessa reflexão, rever e reavaliar as práticas adotadas na 
construção do conhecimento.  
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“O referencial teórico sócio-histórico-dialético compreende a relação entre sujeito e objeto no 
processo de construção do conhecimento, onde o sujeito do conhecimento não é apenas passivo, 
regulado por forças externas que o moldam, e não é somente ativo, regulado por forças internas, 
o sujeito do conhecimento é interativo.” (SUANNO, 2003, p.35).  
 
Essa realidade abre espaço para profundas reflexões quando se refere ao processo de Educação a 
Distância e as relações de ensino e aprendizagem produzidas no ambiente virtual. Permite-se 
discutir e analisar de que maneira essas relações têm se configurado ao longo do processo 
educacional, possibilitando, de fato, a efetividade de um aprendizado reflexivo, analítico e 
conscientizador.  
 
Falar de ensino e aprendizagem em um ambiente virtual promove um extenso debate a partir do 
momento em que se discutem as diretrizes educacionais em prol de um desenvolvimento 
humano, conduzindo a um aprendizado no qual as potencialidades do indivíduo interajam e 
participem mutuamente, de modo a promover um diálogo que faça jus à dialética ensino-
aprendizagem, uma vez que tem-se evidenciado um modelo educacional que, de acordo com 
Edgar Morin (2005), tem produzido um ensino “compartimentalizado” em disciplinas, indo de 
encontro à capacidade humana de relacionar e interligar os conhecimentos. 
 
Estabelecer um diálogo entre os diferentes níveis de conhecimento e aprendizagem tem sido um 
dos maiores desafios enfrentados por esse novo espaço de comunicação e transmissão de 
informações. Se remontarmos às bases históricas da educação, evidenciaremos um contínuo 
processo de transformações de caráter psico-social no qual ensino e aprendizagem são elementos 
norteadores dos principais focos de estudo quando falamos da capacidade humana de apreender 
e, a partir de então, construir e dinamizar o conhecimento. 
 
Analisando o processo de aprendizagem no ciberespaço, Oliveira Netto (2004) apresenta uma 
perspectiva histórica quanto às diferentes escolas que ao longo dos tempos vêm discutindo as 
relações de ensino-aprendizagem. Fundamentando-se, inicialmente, na filosofia de Sócrates e 
Platão, que propunha que o conhecimento nada mais seria do que a projeção da realidade “pelas 
idéias puras que são inculcadas, ao nascer, em nossa alma. Ou seja, o conhecimento é sempre 
uma projeção de nossas idéias inatas” afirma Pozo (apud NETTO), fazendo alusão à metáfora do 
Mito da Caverna de Platão.  
 
Essa discussão permitiu posteriormente novas perspectivas na busca pelo entendimento dos 
processos pelos quais se desenvolve o conhecimento. Aqui daremos destaque para duas das 
principais escolas que se detiveram na análise desse processo: A escola comportamentalista e a 
cognitivista.  
 
Influenciado pelas teorias de Aristóteles e pelas bases estruturalistas, Skinner propõe que o 
conhecimento se dá através de processos de condicionamento e pela repetição, fundamentando 
assim as bases da escola comportamentalista, sendo desnecessários, desse modo, estudos 
relacionados aos processos mentais. No entanto, os cognitivistas, fundamentados principalmente 
na evolução tecnológica, nas novas teorias da comunicação, na lingüística e na cibernética, 
acreditavam que a produção do conhecimento está diretamente relacionada a processos mais 
mentais mais complexos, uma vez que de acordo com Oliveira Netto (2004), discutindo as teorias 
de Piaget e Vygotsky, a ação do sujeito está determinada por suas representações mentais.   
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Assim, de acordo com o que é proposto por Oliveira Netto (2004) a construção do conhecimento 
diante da teoria cognitivista poderia ser representada da seguinte maneira: 

 
 

Figura 1: o desenvolvimento cognitivista da aprendizagem 
 
Assim, a capacidade de contextualizar e integrar as informações assume total relevância no que 
se refere ao processo de aprendizagem, devendo-se levar em conta as inúmeras possibilidades de 
apreensão do conhecimento. “Para adquirir estas representações, o ser humano tem como canais 
seus mecanismos de assimilação, aqui entendidos no sentido amplo de uma integração às 
estruturas prévias” (PIAGET apud OLIVEIRA NETTO, 2004, p.17), sendo estes canais os 
sentidos que ainda, de acordo com Netto (2004, p.17), funcionam “como porta para uma 
percepção do mundo externo aliado a processos mentais de tratamento das informações”.  
 
Nesse contexto, o ciberespaço surge como “suporte da inteligência coletiva da universalização 
dos conhecimentos e saberes por meio de cooperações flexíveis e transversais e de sinergias 
entre competências.” (LÉVY apud SILVA, 2008, p.13), no qual as relações de ensino-
aprendizagem devem assumir um caráter participativo, cooperativo, pautadas em uma dialética 
do saber, a partir do qual se produza um conhecimento reflexivo e dinâmico. 
 
ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EaD 
 
Uma das relações fundamentais dentro de uma dinâmica de ensino-aprendizagem é a que ocorre 
entre professor e aluno. Nessa perspectiva, destacamos a produção do material didático para EaD 
que, junto à avaliação, configuram-se como linguagem dessa relação. 
 
Em julho de 2007, o Ministério da Educação – MEC, promoveu a reunião de especialistas nas 
áreas de EaD e de formação profissional e tecnológica que, juntos, em Curitiba, por ocasião do I 
Seminário Nacional de Educação Profissional a Distância, deram origem aos Referenciais para 
Elaboração de Material Didático para EaD no Ensino Profissional e Tecnológico. O material 
elaborado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) destaca a importância dos 
materiais didáticos e orienta a organização de Grupos de Trabalho para a produção colaborativa 
de tais materiais para os cursos técnicos de nível médio. 
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As variáveis para determinar os parâmetros de elaboração de material didático para a modalidade 
de EaD exige, dentre outras questões, a observância do tipo de meio utilizado para alcançar as 
metas propostas por cada curso. Essa observação nos mostra, então, que há uma condição 
particular em cada curso, pois leva em consideração desde os conteúdos e infra-estrutura 
tecnológica disponíveis até as condições socioeconômicas e culturais do público alvo. Ao 
considerar essas variantes, as diretrizes alcançadas no seminário de Curitiba apontam para a 
“diversificação de mídias, objetivando potencializar a experiência de aprendizagem de forma 
prazerosa, produtiva e conseqüente, tendo em vista a realidade do aluno” (BRASIL, 2007, p.3). 
 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito às potencialidades e às limitações das 
linguagens de cada uma das mídias: a linguagem textual, a linguagem das imagens, dos 
sons, a linguagem hipermidiática e a própria linguagem corporal-verbal utilizada em 
momentos presenciais. A combinação adequada dessas diferentes linguagens facilita a 
construção do conhecimento (BRASIL, 2007, p.3). 

 
Por se tratar de uma modalidade que exige maior autonomia do discente que a educação 
presencial, a elaboração do material didático deve ser criteriosa, pois como ferramenta de 
socialização do conhecimento, precisa atrair os alunos, já que em muitos casos não há a presença 
física do professor que motiva e flexibiliza conteúdos muitas vezes densos. Em EaD, o tipo de 
material mais clássico é o impresso. Uma segunda mídia, a que agora encontra solo fértil no 
ciberespaço, é o material didático audiovisual, que compreende, dentre outras coisas, as vídeo-
aulas e videoconferências – essenciais para o estímulo dos alunos. Apresentando melhores 
resultados se utilizados concomitantemente, esses dois tipos de material didático contam ainda 
com o reforço da Web como fonte de pesquisa, de alocação de dados e de ponte para as relações 
entre os envolvidos na EaD. Assim, os Referenciais para Elaboração de Material Didático para 
EaD no Ensino Profissional e Tecnológico reforçam que esses materiais “possibilitam integrar 
recursos e estratégias presentes em outras mídias, ampliando a capacidade de autonomia do 
aluno frente ao seu processo de aprendizagem em cursos a distância” (BRASIL, 2007, p.11). 
 
Nos Referenciais para Elaboração de Material Didático para EaD no Ensino Profissional e 
Tecnológico, o material didático é apresentado como experimental e perecível e, por isso, deve-
se considerar a possibilidade de reformulações e ampliação. 
 

É importante, ainda, que sejam definidos os objetivos e a eles estejam 
articulados os processos de avaliação da aprendizagem. Se, por um lado, os 
conteúdos apresentados devem pressupor a sua contextualização e as estratégias 
de ensino adotadas, por outro, os conteúdos avaliados devem estar associados 
aos objetivos de aprendizagem, definidos de forma clara e precisa no início de 
cada etapa, unidade ou módulo” (BRASIL, 2007, p.4). 

 
 
A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 
De acordo com Depresbiteris (2008), a avaliação como medida vem sendo utilizada há séculos, 
como exemplo do regime competitivo da antiga sociedade chinesa, que tinha como objetivo 
prover o Estado com homens capacitados. Num passado mais recente, está o desenvolvimento da 
Docimologia1 em Portugal e na França, no século XIX, como ciência do estudo sistemático dos 
                                                 
1  Docimologia é o termo que abrange o estudo sistemático do exame, em particular do sistema de atribuição 
de notas e dos comportamentos dos examinadores e examinados (DE LANDSHERE, 1976) 
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exames, sobretudo do sistema de atribuição de notas e dos comportamentos dos examinadores e 
examinados. Em linha análoga, estudos da década de 1980 procuraram diferenciar os termos 
avaliar e medir, como na visão de W. J. Popham, que tratava a medida como importante para 
descrever fenômenos de aprendizagem com dados quantitativos, enquanto a avaliação 
descreveria os fenômenos e os interpretaria. 
 
Outra posição em relação à avaliação de aprendizagem é o modelo de Donald L. Kirkpatrick que, 
segundo Lima (2007), foi um dos primeiros a elaborar sistemas avaliativos de programas 
educacionais. A primeira versão de seu modelo (1959) previa a existência de quatro níveis de 
avaliação de programas de educação: reação, aprendizagem, comportamento e resultados. Esses 
níveis se tornam mais complexos na medida em que avançam em direção ao topo da pirâmide, 
como ilustra a figura 2. 

 
Figura 2 – Pirâmide Hierárquica de Kirkpatrick para níveis de avaliação. 

 

No primeiro nível avalia-se a reação dos participantes ao programa de educação, enquanto no 
segundo há o propósito de resgatar conhecimentos e experiências adquiridas. O objetivo do 
terceiro nível diz respeito à avaliação do comportamento dos participantes e no quarto nível 
observam-se os resultados finais. 
 
No que diz respeito à avaliação da aprendizagem dos alunos na EaD pela internet, o fato de ela 
estar ligada a avançadas tecnologias não quer dizer, necessariamente, que há significativas 
mudanças nos modelos pedagógicos de avaliação de aprendizagem. Em artigo sobre essa 
temática, Roseli Cerny e Eder Ern (2008) chamam atenção para a avaliação formativa como 
opção a ser aplicada na educação presencial e na EaD. Nesse sentido, destacam-se os estudos 
desenvolvidos por Tyler na década de 1950, que sugeriam uma avaliação pautada em “escalas de 
atitude, inventários, questionários e fichas de registro de observações” (CERNY & ERN, 2008, 
p.3). Ainda na visão desses autores, atualmente, o que se pretende é utilizar a avaliação como 
parte do contínuo processo de ensino-aprendizagem, em oposição ao amplamente praticado 
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(atividades em momentos estanques e pontuais). A avaliação formativa2 seria, segundo Cerny e 
Ern, baseado nos estudos de Philippe Perrenoud e Charles Hadji, ou seja, uma prática de 
avaliação continuada que pretenda aprimorar as aprendizagens em curso. 
 
Cerny e Ern (op.cit.), sugerem também que o formato ideal de avaliação para os alunos de EaD é 
a auto-avaliação sem, contudo, que se deixe de lado as demais formas de avaliação. Isso 
amparado no fato de que a EaD é direcionada sobretudo ao público adulto, capaz de avaliar seu 
próprio desempenho. 
 

Na educação a distância este tipo de estratégia leva o aluno a refletir sobre a sua 
aprendizagem, já que na maioria das vezes estuda individualmente. A auto-
avaliação encaminha o indivíduo a uma situação de comunicação, 'colocando-o 
em confronto com seus próprios limites, no melhor dos casos, auxiliando a 
ultrapassá-los' (PERRENOUD apud CERNY e ERN, 2008, p.6.) 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A partir do exposto, objetivamos propor uma reflexão crítica sobre o processo de educação a 
distância, de modo a despertar a atenção para essa modalidade de ensino diante das novas 
tecnologias de informação e comunicação. Entendendo que o processo educacional tem passado 
por constantes transformações, essa discussão dá margem para que se possibilite o 
redimensionamento do que até então tem sido entendido pelo ambiente virtualizado: ciberespaço. 
Esse lugar virtual que possibilita relações simultâneas e acesso a inúmeros locais, permite 
também a socialização dos saberes, configurando-se como um novo campo de acesso ao 
conhecimento. 
 
Mesmo diante de todo o potencial desse ambiente virtual, é preciso repensar as relações de 
ensino-aprendizagem que nele ocorrem, uma vez que o aluno deve interagir de maneira 
autônoma e disciplinada, a fim de otimizar o próprio funcionamento desse modelo de ensino e 
fundamentalmente construir um aprendizado que interligue conhecimentos diversos. 
 
Esse artigo não visa encerrar as discussões acerca dessa temática, porém viabilizar outras 
percepções para que, desse modo, possamos ampliar o entendimento sobre as relações de ensino 
e aprendizagem no processo de educação a distância e desta, por sua vez, inserida nessa nova 
dimensão espacial que é o ciberespaço. 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
2  Convencionou-se a chamar de formativa as avaliações ao longo do processo pedagógico em que o aluno 
possa constatar seu aprendizado no curso. 
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RESUMO 
Entendendo língua estrangeira como sinônimo de cultura e compreendendo-a em seu sentido 
complexo, acreditamos que o ensino da língua espanhola é um instrumento para promover a 
compreensão multidimensional do mundo a partir de uma visão ética e cidadã. Assim, o objetivo 
deste trabalho é desenvolver um método de ensino da língua espanhola a partir de um material 
didático transdisciplinar que leve em consideração a história de vida dos alunos no aprendizado 
da língua estrangeira. Compreende-se que, o ensino do espanhol na perspectiva transdisciplinar, 
promove a religação dos saberes proporcionando ao aluno a organização e seleção de 
informações pertinentes, que contribuirão para a formação do indivíduo inserido em seu 
contexto. Assim, entende-se que o objetivo da aprendizagem está no bom desempenho da função 
comunicativa da linguagem e que não basta receber a informação é preciso transformá-la em 
conhecimento e saber articular este conhecimento com todas as áreas. A metodologia utilizada 
foi a revisão bibliográfica e aplicação experimental do material desenvolvido. Portanto, a 
contribuição desta pesquisa está no caráter inovador do material didático, bem como no método 
de ensino da língua espanhola utilizado. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  língua espanhola, método de ensino, material didático, 
transdisciplinaridade.   
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O ENSINO E A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO TRANSDISCIPLINAR PARA 
A LÍNGUA ESPANHOLA 

 
 
INTRODUÇÃO 
O ensino de uma nova língua significa muito mais do que oferecer um simples instrumento de 
interação social. A língua estrangeira abre as possibilidades que permitem o aprendiz modificar o 
seu entorno social e realizar-se, efetivamente, como cidadão, reafirmando sua identidade sócio-
cultural. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de um material 
didático e um método de ensino da língua espanhola transdisciplinar, com a finalidade de 
desenvolver todas as aptidões que o aluno possui, mostrando que é possível através da 
aprendizagem de uma língua estrangeira, e conseqüentemente da assimilação de sua cultura, 
fornecer ao aluno ferramentas para a construção significativa do conhecimento no seu dia-a-dia e 
desta forma se constituir como cidadão consciente de suas responsabilidades éticas, estéticas, 
ambientais e morais na sociedade. 
 
A partir de textos escritos pelos próprios alunos narrando fatos que revelam a 
multidimensionalidade do seu dia-a-dia, envolvendo a família, a casa, os amigos, a escola, o 
bairro entre outros temas direcionados pelo professor, os alunos partirão do seu contexto para 
produzir um conhecimento pertinente. Estas mesmas histórias ricas de vocabulário, cultura e da 
própria realidade social do entorno do aluno, seriam traduzidas para a língua espanhola na 
tentativa de aproximar o aluno da língua estrangeira pelo vocabulário apreendido, e da mesma 
maneira abrir a possibilidade do diálogo que proporcione a “desconstrução” e a “reconstrução” 
do conhecimento para um saber articulado com informações pertinentes para o desenvolvimento 
de suas aptidões. 
 
LÍNGUA E CULTURA 
A língua como instrumento de interação humana constitui parte integrante da realidade social e 
cultural de um povo, é no caráter subjetivo da cultura que os valores e as normas culturais, 
modelam as diferentes formas de interação entre um falante e um ouvinte. O produto concreto 
criado pela sociedade constitui a cultura objetiva, dentro dela se encaixa as manifestações como 
literatura, música, ciência, arte e a própria língua, símbolo maior de sua identidade. 
 
Segundo Morin (2002, p.35) “o primeiro capital humano é a cultura”, por isso que ao longo do 
desenvolvimento da sociedade ela vem sendo protegida e nutrida dos diversos saberes, valores, 
idéias que se conservaram ao longo das gerações. O homem, no entanto evoluiu social, 
psicológica e cognitivamente; na medida em que o saber dentro da própria sociedade possui um 
ciclo quase vicioso para não se dizer vital a sobrevivência do homem: absorver, reorganizar e 
conservar. 
 
Para Morin (2002), a linguagem é o nó de toda cultura e sociedade, e as linguagens de todas as 
culturas, mesmo as mais arcaicas, tem a mesma estrutura. Dessa maneira há um ponto de 
interseção dialético entre ambas onde elas se encontram, se completam e ao mesmo tempo se 
confundem. Até que ponto eu tenho uma ou a outra isoladamente? Quem é mais influenciável, a 
linguagem ou a cultura? Com certeza não encontraremos a resposta, porém compreenderemos  
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sua complexidade em suas próprias palavras... A linguagem põe nossos espíritos em 
comunicação. E quem somos nós? Seres sociais produto do meio social e de sua cultura. 
 
Dessa forma, recordamos que o homem desde o início de sua hominização utiliza uma língua 
para se comunicar, ao longo do tempo esta passou a carregar todo o peso cultural construído pelo 
povo. Mais tarde em meio à evolução sócio-econômico-cultural as grandes civilizações utilizarão 
a língua como forma de impor sua cultura e desta forma dominar o povo submisso. 
 
No Brasil a língua portuguesa impôs-se como ferramenta de conquista da coroa lusitana e desta 
forma trouxe a cultura européia para a colônia. O padre José de Anchieta, reconhecendo a 
necessidade de comunicação com os nativos providenciou um idioma para a comunicação, a 
chamada língua boa, ou nheengatu em tupi. O marquês de Pombal em sua inteligência percebeu 
que superado o Tratado de Tordesilhas e vigorando o de Madrid que ampliou os domínios do 
império luso para o Oeste e para o Norte, o melhor a fazer seria transformar a língua em arma 
geopolítica e cultural para consolidar a presença portuguesa e a sua cultura em rivalidade com a 
espanhola.  
 
Proporcionar ao aluno conhecer uma nova cultura através do aprendizado da língua permite que 
ele assimile esta cultura possibilitando novos olhares sobre o mundo, tornando-o capaz de 
realizar comparações entre a sua cultura e as demais e desta forma construir sua identidade de 
cidadão critico comprometido com a ética e cidadania na sociedade. E desta forma, reelabore e 
reconstrua os conceitos que sobrevivem na sociedade pela cultura e que rege a sua vida social. 
Aprender outra língua é antes de tudo dar o direito de questionar e entender as diversidades 
culturais existentes na nossa Terra-pátria. 
 
ÉTICA E CIDADANIA 
O aluno deverá desenvolver aptidões para organizar e religar os saberes para lhe dar sentido e 
desta forma compreender os problemas que enfrentará ao longo de sua vida. Dessa forma, a 
partir da aquisição de conhecimentos e de valores da língua estrangeira o aluno conquiste o 
exercício pleno da cidadania, contribuindo para que o saber sobre a ética e cidadania seja 
socialmente construído pela prática cotidiana. 
 
Comprometer-se com a ética e cidadania é realizar pequenas reflexões que levem as pessoas a 
tornarem-se mais conscientes e a sentirem o valor de refletir sobre o comportamento, a cultura, o 
justo e o injusto, o bom e o mau, o válido e o não-válido. É antes de tudo enxergar o mundo em 
sua complexidade dinâmica que nos é apresentada concebendo o geral sem perder os detalhes ou 
as características individuais que cada um possui. 
 
Um pensamento capaz de não se fechar ao local e ao particular, mas de conceber os conjuntos, 
estaria apto a favorecer o senso de responsabilidade e cidadania. Situar o aluno na sociedade não 
é separá-lo dela e de sua problemática, mas proporcionar a capacidade de se localizar nela e 
entender as raízes dos problemas. Já que o enfraquecimento de uma percepção global do mundo 
leva ao enfraquecimento do senso de responsabilidade. 
 
Como diz Morin (2006, p. 65) a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa(ensinar 
a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadão. Desta forma, o 
ensino de uma língua estrangeira também pode contribuir para a formação do aluno com 
indivíduo e cidadão, é importante que o aluno não assimile conceitos éticos e sociais de forma  
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subliminar através de discursos modalizados de professores, onde não há um debate entre as 
partes na busca de compreender a multidimensionalidade do mundo, daí a necessidade de evitar 
o trabalho que ocorre de forma desarticulada, não contribuindo para que a temática da ética e 
cidadania seja discutida e articulada com matérias como português, física, geografia, língua 
estrangeira e história dentro da sala de aula.  
 
Assim sendo, educar para a ética e cidadania exige educar para a ação político-social e esta, para 
ser eficaz, não poderá ser somente individual ou individualista, por este motivo é tão necessário 
ao aluno construir um “pensamento que respeite a diferença, enquanto reconhece a 
unicidade”(MORIN, 2006, p.83). Por isso que  a  escola deveria exercer um papel de 
humanização a partir da aquisição de conhecimentos e de valores para a conquista de exercício 
pleno da cidadania.  
  
O MATERIAL DIDÁTICO 
A cultura científica especializada nos torna mais lúcidos na busca da compreensão sobre uma 
pequena parte separada do seu contexto, porém completamente cegos diante das relações 
existentes entre as partes e seu todo. Neste material didático transdisciplinar buscamos a 
interação de vários saberes para o ensino da língua espanhola e a apropriação dos bens culturais 
que ela engloba.  
 
Desta forma através do ensino transdisciplinar da língua espanhola objetivamos que o aluno além 
de desenvolver as suas competências comunicativas seja capaz de compreender outras 
problemáticas com um olhar e pensamento aberto e enxergar as relações entre estas partes que 
lhe são apresentadas na aprendizagem de cada disciplina. 
 
Complexidade não é sinônimo de dificuldade, complexidade é aquilo “que é tecido junto”, como 
afirma Morin (2000). Sendo assim propomos o ensino transdisciplinar do espanhol por 
considerar que “o conhecimento progride não tanto por sofisticação, formalização e abstração, 
mas, principalmente, pela capacidade de contextualizar e englobar” Morin (2006, p.15). 
  
Ao contextualizar suas histórias de vida junto ao vocabulário da língua espanhola o aluno será 
capaz de enxergar o idioma que muitas vezes se apresenta de forma  tão distante da sua realidade 
e de seu cotidiano, portanto mais presente no seu processo de seleção e organização das 
informações pertinentes que lhe são apresentadas a todo momento. É o que Morin vai denominar 
de integração dos conhecimentos para a condição de nossas vidas. 
 
Ao adquirir conhecimento sobre outra cultura o aluno se torna capaz de fazer comparações sobre 
sua própria cultura e perceber que há pontos comuns e incomuns entre elas, tornando-se uma 
forma de identificação, e que nenhuma é superior a outra. Já que se trata de um processo 
importante, pois “à medida que as matérias são distinguidas e ganham autonomia, é preciso 
aprender a conhecer, ou seja, a separar e unir, analisar e sintetizar, ao mesmo tempo. Daí em 
diante, seria possível aprender a considerar as coisas e as causas” (MORIN, 2006, p.15). 
 
O uso do material transdisciplinar nas aulas de espanhol auxiliará ao professor a mostrar ao seu 
aluno que uma percepção mais global, levando em consideração todas as partes que compõe o 
todo, ajudará seu senso de responsabilidade quanto às questões éticas e sociais do meio no qual 
ele estar inserido. 
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Não queremos que o aluno seja sobrecarregado de informações da língua espanhola, que mais 
tarde sem o devido questionar tornar-se-á parte de uma cadeia de saber acumulado que se iniciou 
desde o seu “pseudo” compreendimento do mundo; é, portanto “uma necessidade cognitiva 
humana inserir um conhecimento particular em seu contexto e situá-lo em seu conjunto” 
(MORIN, 2006, p.23) para uma real compreensão de seu mundo. 
 
É importante ressaltar a importância deste material para o ensino transdisciplinar da língua 
espanhola, que permitirá ao aluno “substituir um pensamento que isola e separa por um 
pensamento que distingue e une” (MORIN, 2006, p.88). Permitindo ao aluno integrar seus 
conhecimentos para a condição de sua vida. 
 
O ensino transdisciplinar para a língua espanhola, em uma perspectiva intercultural de língua 
exige um material didático que redimensione o modo do aluno compreender a realidade, 
dinamizando dessa maneira o ensino e aprendizagem da língua, contribuindo assim para trazer o 
aluno à condição de ator de seu próprio processo de aprendizagem rompendo com a comum 
desarticulação entre escola e vida. 
 
PLANO DE AULA 
O plano de aula se configura como uma estrutura aberta, hologramática, recursiva e retroativa 
em que o professor conduz o processo de acordo com o desenvolvimento e a participação dos 
alunos.  
 
É necessário, portanto que o professor domine o conteúdo, ou que como mediador saiba ao 
menos fazer com que seus alunos adquiram o conhecimento. Estando consciente do que está 
propondo aos seus alunos e quais objetivos desejam alcançar com a aula, o professor deverá estar 
preparado para enfrentar as incertezas dentro da sala de aula, tornando-se capaz de exercitar a 
estratégia ao invés do programa, visto que sendo Morin (2005,p.62) o programa é a determinação 
a priori de uma seqüência de ações tendo em vista um objetivo.A estratégia procura 
incessantemente reunir as informações colhidas e os acasos encontrados durante o percurso.  
 
Plano de aula como estratégia 

 

Avaliação 
Formativa 

 

Como 
Proceder? 

 

Material  
Didático 

 Objetivos 
Específicos 

 

Objetivos 
Gerais 

 

Temas 
Transversais 

 

Tema  
Gerador 

Palavras 
Geradoras 

 

Plano de 
 Aula 
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Para tanto, o professor fará uso de um tema gerador para a sua aula, onde a partir dele surgirão as 
palavras geradoras que produzirão os temas transversais, que proporcionará ao professor realizar 
um recorte dentro do global para o entendimento do aluno. Assim, será possível avançar para 
além do limite de conhecimento que os alunos têm de sua própria realidade, podendo assim 
melhor compreendê-la a fim de ter a capacidade de intervir nela criticamente.  No entanto, estas 
palavras geradoras estarão sempre sendo retomadas ao tema gerador a fim de contribuir para a 
construção integrada dos conhecimentos. 
 
Por sua vez, os temas transversais são aqueles que proporcionarão ao professor trabalhar de 
forma transdisciplinar com os conteúdos nas diversas áreas do conhecimento que já existem, 
como: a ética, as  noções de cidadania, os direitos e deveres, o meio ambiente, cultura  e  a 
saúde; com vistas a colaborar para a compreensão e a construção da realidade social e dos 
direitos e responsabilidades relacionadas com a vida pessoal e coletiva do aluno. 
 
Os objetivos deverão estar em consonância com o tema gerador proposto, com as palavras 
geradoras que surgiram do mesmo e principalmente integrados ao material didático que será 
utilizado na aula, por isso o professor deverá ter em mentes dois tipos de objetivos: os gerais e os 
específicos; o primeiro diz respeito à utilização do conhecimento apreendido em sala  nas demais 
esferas da vida tomando como fator integrante os temas transversais; o segundo corresponde à 
manipulação do conhecimento em situações mais específicas dentro da sala de aula.  
 
É importante que o professor dentro da sala de aula, saiba como proceder para atingir tais 
objetivos, é antes de tudo conhecer mecanismos que lhe permita desenvolver junto aos alunos, 
uma aula que promova tanto uma compreensão do conhecimento repassado, como das temáticas 
que transpassam pelo mesmo conteúdo.  
 
Então, o professor precisa saber o que o aluno vai fazer na sala de aula, o que ele aprendeu ou o 
que pode desenvolver a partir deste novo conhecimento, e o que este conhecimento lhe 
acrescentará de novo na sua vida como aluno e cidadão. Essas perguntas permitem ao professor 
conceber os mecanismos de diferenças entre seus alunos e a prepara-se para a incerteza de uma 
aula, desta forma reconhecendo as diferenças e incertezas promover uma aprendizagem 
transdisciplinar dentro da sala de aula. 
 
A avaliação institucionalizada que tem como objetivo, unicamente, a quantificação mais oculta e 
mistifica do que mostra, ou aponta aquilo que deve ser retomado, ser trabalhado novamente e de 
outra forma. Desta forma o que significa o aluno tirar 5,0 ou 9,0? Permitir  que tais notas ou 
conceitos possam por si só explicar o rendimento do aluno e justificar uma decisão de aprovação 
ou retenção, de superioridade ou inferioridade, sem que seja analisado o processo de ensino-
aprendizagem, é,antes de tudo, tornar o processo avaliativo totalmente reducionista, não levando 
me conta as condições oferecidas para promover a aprendizagem do aluno. 
 
Por isso, acreditamos na avaliação formativa que leva em consideração o processo de 
aprendizagem do aluno, sempre realizando comparações de um estágio a outro a fim de definir e 
analisar as condições oferecidas para promover esta aprendizagem. Para tanto, é tarefa do 
professor fazer com que o aluno perceba suas dificuldades e suas superações e ajudá-lo a 
ultrapassar esses obstáculos incentivando e contribuindo no que for possível. 
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A avaliação formativa não tem como objetivo classificar ou selecionar, mas permitir ao professor 
deslocar seu enfoque da avaliação no ensino, para que a avaliação na aprendizagem, já que esta 
permitirá avaliar o que se ensina, encadeando a avaliação no mesmo processo de ensino-
aprendizagem. No que se refere à avaliação formativa é possível falar em avaliação inicial 
(avaliar para conhecer melhor o aluno e ensinar melhor), avaliação contínua (para julgar a 
aprendizagem durante o processo de ensino) e avaliação final (avaliar ao finalizar um 
determinado processo didático). 
 
ESTRATÉGIA DIDÁTICA 
Na primeira aula o aluno será apresentado ao idioma, a fim de que ele perceba as diferenças 
existentes entre a cultura da sua língua materna com a língua meta, compreender que as pessoas 
de culturas diferentes tanto interagem, intencionalmente, como transitam cognitivamente  com 
outros saberes e experiências. Não se trata, portanto de reduzir a outra cultura a um objeto de 
estudo a mais, mas considerá-la como um modo próprio de um grupo social ver e interagir com a 
realidade.  
 
Nesta mesma aula a intenção não é sobrecarregar o aluno com muitas informações sobre o 
idioma, mas permitir que por experiências simples e contextualizadas ele realize um trabalho 
cognitivo de distinção e compreensão do mundo, citamos como exemplo o uso de uma música 
em espanhol objetivando a sensibilização do sentido da audição do aluno; a leitura de um poema 
com o mesmo fim; a apresentação do mapa-múndi partindo do conhecimento prévio de geografia 
e história do aluno para localizar os países que utilizam o espanhol como meio de comunicação, 
entre outras maneiras de fazer o aluno compreender o novo que lhe está sendo apresentado. 
 
O importante neste primeiro contato é promover o desenvolvimento de um ambiente favorável 
ao ensino-apredizagem da língua espanhola, de modo a fazer com que todos os alunos participem 
e colaborem junto ao professor na construção desse conhecimento dialógico, onde a importância 
dos sujeitos envolvidos no processo educacional (alunos e professores) é fundamental. 
 
O professor introduziria um tema gerador como: Eu sou (nome do aluno), que proporcionaria a 
todos conhecer um pouco mais sobre cada um, quebrando assim um pouco do senso comum 
existente de que estudar é um “peso”, proporcionando ao aluno um estudo com prazer e de auto-
descoberta. Desse modo, o professor orientaria que o aluno construísse uma pequena narrativa 
em português a partir da sua realidade, tomando como base o tema gerador que norteia toda aula. 
Esses textos serão versados para  a língua espanhola, para tornar mais próxima e compreensiva a 
relação transdisciplinar da língua espanhola com outros saberes, eles seram usados pelos 
professores nas aulas seguintes, após uma análise minuciosa que permitirá retirar de cada texto o 
melhor para se trabalhar e explorar os assuntos pertinentes dentro da sala de aula.  
 
Assim, a partir do texto abstrai-se um tema gerador, verificam-se as palavras geradoras que 
emergiram e permitiram a relação com os temas transversais, trata-se de trabalhar pela 
trasndisciplinaridade visando os objetivos gerais de como o aluno poderá utilizar este 
conhecimento apreendido na aula de espanhol em outras áreas da vida, ressaltando a 
contribuição na formação ética e cidadã do aluno. 
 
Depois disso, trabalharemos os objetivos específicos que visa o caráter da própria aprendizagem 
da língua, partindo do texto de um dos alunos versado para o espanhol, que servirá com base  
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para a aula, retirando dele os elementos gramaticais, lexicais e comunicativos a serem 
trabalhados na língua espanhola. 
 
É necessário ressaltar que “a missão desse ensino não é transmitir o mero saber, mas uma cultura 
que permita compreender nossa condição e nos ajuda a viver, e que favoreça, ao mesmo tempo, 
um modo de pensar aberto e livre”. (MORIN, 2006, p.11). Trata-se, portanto de fornecer meios 
para o aluno desenvolver suas aptidões, adquirir um conhecimento que não seja cego e de 
realizar uma reflexão sobre sua realidade pelo ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. 
 
O plano de aula a seguir é apenas uma estratégia para o desenvolvimento de uma aula de língua 
espanhola, utilizando um texto em português escrito por um aluno fictício com sua respectiva 
versão para o espanhol. Destacando o trabalho do professor sob uma óptica transdisciplinar. 
 
Texto em português: 
Meu nome é Gabriela tenho 18 anos, moro com meus pais e mais cinco irmãos na Vila de Ponta 
Negra em uma casa simples que não tem condições para morar tantas pessoas, nossa vida está 
muito difícil, minha mãe não está com boa saúde por isso ela não trabalha, quando pode faz 
umas faxinas para ajudar em casa, meu pai trabalha de pedreiro e o que ganha não é suficiente 
para nos sustentar por isso trabalho em uma casa de família e estudo à noite, mas a escola é 
longe de casa e não tenho dinheiro para pagar o transporte, na maioria das vezes vou a pé pra 
escola quando não estou cansada demais por ter trabalhado o dia inteiro.   

 Na escola não me dão muita orientação, muitos nem sabem das minhas dificuldades, mas tenho 
confiança de que tanto eu como meus irmãos vamos conseguir terminar os estudos e ter um 
trabalho que nos possa dar uma vida melhor.  

Texto em espanhol: 

Mi nombre es Gabriela tiene 18 años, vivo con mis padres y más cinco hermanos en la aldea en 
Ponta negra en una casa simple que no tenga condiciones a vivir tanta gente, nuestra vida es 
muy difícil, mi madre no está con buena salud por lo tanto que no trabaja, cuando puede hace 
los detalles de trabajo para ayudar en la casa, mi padre es albañil y qué él gana no es bastante 
para los gastos de la casa, por lo tanto trabajo en una casa de la familia y del estudio en la 
noche, pero la escuela está lejos de casa y no tengo dinero para costear el transporte, la mayor 
parte del tiempo yo voy la escuela caminando del pie cuando no estoy  cansada demasiado por 
trabajar el día entero.  
En la escuela no me dan mucha orientación, muchos ni ellos saben mis dificultades, pero de mí 
tienen confianza de eso que yo como tanto a mis hermanos voy a obtener para acabar los 
estudios y para tener un trabajo que en ellos pueden de la una mejor vida.  
 
 
 

Tema Gerador • Família 
Temas 
Transversais 

• Estrutura Familiar 
• Trabalho e estudos na adolescência 

Objetivos 
Gerais 

• Debate em relação a situação da adolescente e da família 
• Contraste com a realidade de cada um. Depoimentos. 
• O que eles pensam a cerca desta situação. 
• O que pensam que seria melhor para resolver esta situação. 
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Objetivos 
Específicos 

• Comunicativos: O texto criado pelo aluno possibilita a 
comunicação na língua espanhola e compreensão do seu modo 
de vida. 

• Lexicais: Através do vocabulário utilizado no texto o aluno se 
apropria do léxico referente aos meios de família, transportes 
e profissões. 

• Gramaticais: Fazer com que o aluno use de forma consciente e 
coerente os verbos e suas conjugações no espanhol. 

• Socioculturais: Cultura da família nos países que hispânicos. 
Procedimentos  • Introduzir o tema gerador na aula utilizando o texto escrito por 

um dos alunos e versado para o espanhol. 
• Mostrar a proximidade do vocabulário do texto com o 

cotidiano de cada um. 
• Provocar uma reflexão e debate a cerca do assunto. 
• Desta forma uma vez consciente do tema trabalhado, o aluno 

iniciará sua aprendizagem de gramática com vistas a uma boa 
comunicação na língua espanhola. 

Avaliação 
Formativa 

• Conhecer melhor o aluno para adequar o processo de ensino 
transdisciplinar da língua espanhola 

• Contribuir para o desenvolvimento de suas capacidades de 
cada aluno. 

• Constatar o que está sendo aprendido. 
• Julgar junto com o aluno de forma geral o processo de ensino-

aprendizagem da língua espanhola. 
 
Iniciaremos pelo tema gerador, que nos permitirá situar o aluno sobre o tema e nos dará suporte 
para introduzir os temas transversais na aula, a partir do texto acima que retrata uma adolescente 
de apenas 18 anos que trabalha para ajudar em casa com os cinco irmãos, possui uma vida 
financeira difícil, mas deseja uma vida melhor para todos da sua família por meio dos estudos. 
Assim conseguiríamos introduzir o tema família, estrutura familiar e trabalho e estudos na 
adolescência para permear toda a aula. 
 
O professor possui dentro da sala de aula um papel muito importante, já que é ele que 
proporcionará ao aluno um suporte para religar as partes do conhecimento deste que estão 
separadas pelas diversas disciplinas da escola, e isto se dará dentro da sala de aula pelo trabalho 
transdisciplinar do professor como mediador desse processo complexo de reformar o pensamento 
para um olhar multidimensional. 
 
Com o texto o professor poderá utilizar de todos seus conhecimentos e experiências para 
alcançar seus objetivos específicos. Neste que escolhemos como exemplo, o professor poderá 
realizar a leitura do texto com os alunos exercitando prática oral, e possibilitando a compreensão 
do modo individual de vida que cada um possui, fazendo com que exercitem a comunicação oral 
e a compreensão oral por meio de conversação entre eles sobre este mesmo tema. 
 
Quanto aos objetivos específicos de léxico, que diz respeito ao vocabulário e o acervo de 
palavras de um determinado idioma associado a cada função comunicativa, por exemplo pelo 
texto temos a possibilidade de trabalhar com palavras do léxico de família (pai, mãe, filha, 
irmãos); transportes (carro, ônibus, de pé); profissões (pedreiro, faxineira,estudante) em 
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espanhol, na tentativa de partindo das palavras mais próximas de sua realidade alcançar um 
vocabulário mais distante e menos contextualizado com a mesma propriedade nas duas situações.  
 
Já no que diz respeito à gramática, ressaltamos a aprendizagem dos verbos destacados no texto, 
desde a sua conjugação, flexões, irregularidades e até mesmo de sentido para a utilização na 
comunicação. Estes conteúdos gramaticais trem como objetivo especificar os elementos 
gramaticais da língua espanhola que o aluno tem que conhecer para por em prática as funções 
comunicativas, destaca-se ainda os aspectos referentes à pronunciação e entonação do espanhol. 
Buscando incluir no processo de aprendizagem os contextos culturais que rodeiam todo ato de 
comunicação, dentro das limitações impostas pela grande variedade de culturas presentes no 
mundo hispânico. Os conteúdos socioculturais promover junto ao aluno uma reflexão crítica e 
dialogada sobre outras realidades de família, estrutura familiar, os estudos e o trabalho na 
adolescência em outras culturas. 
 
A avaliação objetiva modificar o sistema de avaliação institucionalizada, que não permite 
integrar ensino e aprendizado, trata-se de uma avaliação que não busca quantificar , mas 
contribuir para formar melhor. Por meio de um acompanhamento contínuo e diferenciado, 
pretende-se considerar o processo de aprendizado do estudante de língua espanhola em sua 
forma plena e, além disso, permitir que o próprio professor de espanhol dentro da sala de aula 
aprimore continuamente suas estratégias de ensino. 
 
Para tanto para utilizar a avaliação como estratégia integrada a esse processo de aprendizagem, é 
preciso planejar aulas e atividades diferenciadas, que promova o desenvolvimento das 
capacidades de cada aluno dentro da sala de aula por meio do ensino de espanhol. Incluindo 
exercícios contextualizados às atividades de avaliação contínua, a pré-prova, a prova e a auto-
avaliação. 
 
Avaliação Formativa no ensino transdisciplinar da língua espanhola 
 
 

Pré-prova: as atividades anteriores à prova servem tanto 
para compor a nota do aluno quanto para que ele aprenda 
as formas possíveis de diálogo e exposição de idéias para 
a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação 
Formativa 

quele professor

Prova: costuma ser antecipada em relação à avaliação 
tradicional, e muitas vezes o aluno pode reformular os 
conceitos que não aprender, ou mesmo sugerir outras 
formas para apreendê-los. 

Auto-avaliação: parte da nota do aluno pode ser 
atribuída por ele próprio, de acordo com o quanto ele 
acha que aprendeu durante aquele curso. O professor tem
a possibilidade de oferecer ao aluno um panorama mais 
detalhado a respeito do aprendizado. que ele 
desenvolveu, sem se resumir a apenas uma nota. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Acreditamos assim que o ensino transdisciplinar se configura numa melhor maneira de 
proporcionar o ensino da língua espanhola  de forma eficaz, partindo da transdisciplinaridade, da 
compreensão do todo para compreender as partes, bem como conhecer as partes para conhecer o 
todo. Podendo dessa forma introduzir as temáticas da ética e cidadania como a estrutura familiar, 
desemprego no Brasil, emprego na juventude entre outros, tornando o aluno crítico no que diz 
respeito aos assuntos que o rodeia. 
 
É antes de tudo permitir ao aluno refletir e elaborar um pensamento capaz de “desenvolver-se 
combinando palavras de definição muito precisa com palavras vagas e imprecisas, extraindo 
palavras do sentido usual para fazê-las rumar para novos sentidos. Morin ( 2006, p. 37). 
Dessa forma, articular os conhecimentos em língua estrangeira com outros conhecimentos do 
cotidiano estamos sensibilizando a capacidade de seleção e julgamento de valores do aluno para 
o enfrentamento de situações da vida social, dentro e fora da escola. 
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RESUMO 
Esse artigo foi construído como atividade final das discussões que aconteceram durante o 
eixo-temático “Processos Cognitivos e Culturais”, promovido pelo Curso de pós-graduação 
latu sensu em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade 
Educação de Jovens e Adultos.  Para a sua construção foi utilizado como textos fontes, três 
artigos referenciados em sala de aula: OLIVEIRA(1999)1, “Jovens e Adultos como sujeitos 
de conhecimento e aprendizagem”, que aborda a questão da especificidade cultural desses 
estudantes; PICONEZ(2003)2, “A Aprendizagem do jovem e adulto e seus desafios 
fundamentais”, que trata sobre a compreensão da necessidade de uma metodologia 
apropriada para alfabetizar adultos. E, RIES(2006)3 que, em seu artigo “Aprendizagem na 
fase adulta”, analisa o conceito de aprendizagem e discute sobre as existências impostas às 
pessoas em cada etapa do desenvolvimento adulto que as mobiliza a aprender. A escolha 
desses artigos se deu pela relação como a temática que vem  me instigando como 
profissional da educação:  a questão da subjetividade do olhar docente para com esse 
adulto discente, que influencia de forma significativa no direcionamento do processo 
ensino-aprendizagem. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos, rede de significações, formação 
docente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 OLIVEIRA, Marta Kohl de. Jovens e Adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. Revista 
Brasileira de Educação, no.12. São Paulo, dez, 1999.  
2 PICONEZ, Stela C. Bertholo. A aprendizagem do jovem e adultos e seus desafios fundamentais. Texto 
disponibilizado na Webteca do site do núcleo de estudos em jovens e adultos e formação permanente. 
www.nea.fe.usp.br. Acesso em 20 de setembro de 2007.  
3 RIES, Bruno Edgar. Aprendizagem na fase adulta. Cien. Let., Porto Alegre, n.40, p. 24-38, jul/dez.2006. 
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ELOS DE SIGNIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

 

INTRODUÇÃO  

A temática da Educação de Adultos nos remete a um determinado universo de pessoas que 
estão convivendo em uma sociedade contemporânea que exige deles um retorno às 
instituições de ensino. A questão é: Será que a escola e o adulto que retorna aos bancos 
escolares possuem as mesmas expectativas nesse contexto de formação? Será que o 
docente que atua com este adulto o compreende em suas especificidades? Que critérios são 
adotados na tomada de decisão das estratégias metodológicas para a aprendizagem do 
adulto? Eis alguns questionamentos iniciais. 
Buscando reflexões a esses questionamentos, inicialmente, recorreu-se a OLIVEIRA(1999)  
que apresenta o perfil desse estudante,  designando-o como: migrante que chega às 
grandes metrópoles proveniente de áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores 
rurais não-qualificados com baixo nível de instrução escolar, ele próprio com uma 
passagem curta e não-sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas não-
qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na adolescência, que busca 
a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. (p. 
23). Será que a instituição de ensino tem a sensibilidade do olhar diante do perfil desse 
estudante? A ação do olhar que envolve atenção e presença. A ação do olhar estudioso, 
curioso, questionador que envolve ações do pensar, uma ação reflexiva.  Acreditamos que 
essa sensibilidade do olhar que influenciará  de forma na tomada de decisões diante dessa 
contexto de formação.    

 
 
1. CONSTRUINDO ELOS DE SIGNIFICAÇÃO NA EJA 
 
Na busca de saber como trabalhar na sala de aula, o professor precisa conhecer quem é seu 
aluno adulto, quais seus interesses,  suas dificuldades e facilidades,  sua forma de 
relacionar com os colegas, com o professor e suas características pessoais: timidez, 
tranqüilidade, agitação, concentração, habilidades, sua forma de pensar. 
 
OLIVEIRA(1999) destaca três campos que contribuem para a construção da sensibilidade 
do olhar docente: a compreensão de que o adulto encontra-se na condição de “não-
criança”; a compreensão de que o adulto encontra-se na condição de excluídos da escola;  
e,  a compreensão de que o adulto encontra-se na condição de membro de determinados 
grupos culturais.  Dependendo do nível de compreensão que o docente tem sobre o adulto 
que retorna aos bancos escolares, a sensibilidade desse olhar direcionará a sua postura 
profissional. 
 
Se o docente acredita na estabilidade e ausência de mudanças no  desenvolvimento 
cognitivo do adulto ou, se considera a vida adulta como etapa substantiva do 
desenvolvimento, as práticas educativas serão estabelecidas. 
 
PALACIOS (apud OLIVEIRA, 1999) afirma que os psicólogos evolutivos estão 
convencidos de que o que determina o nível de competência cognitiva das pessoas mais 
velhas não é tanto a idade em si mesma, mas uma série de outros fatores como: o nível de 
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saúde, o nível educativo e cultural, a experiência profissional e o tônus vital da pessoa.  
Esse conjunto de fatores de natureza variada contribui para o nível de competência 
cognitiva das pessoas adultas.    
 
A condição de “não-criança” direciona o olhar para a percepção da concepção de como o 
adulto pensa e aprende. O adulto traz consigo uma história de vida repleta de experiências 
construídas nas relações interpessoais e no mundo do trabalho. Tais conhecimentos 
acumulados proporciona ao mesmo diferentes habilidade e dificuldades que, o possibilita a 
capacidade de refletir sobre o conhecimento e sobre seus próprios processos de 
aprendizagem.  Portanto, a instituição de ensino precisa estar atenta a essas questões para 
não estereotipar esse estudante.  
 
Além disso, o adulto estudante na condição de excluído da escola nos remete para o 
delineamento da especificidade do mesmo como sujeito de aprendizagem. No entanto, a 
organização da escola com seus currículos, programas e métodos de ensino não foram 
concebidos para pessoas adultas, mas para crianças e adolescentes.  E, desta forma, as 
práticas pedagógicas foram construídas tendo como perfil o estudante regular.   
 
Nesse processo de estruturação institucional elaborado para crianças e adolescentes, o 
adulto estudante sofre para adequar-se. Como resultado desse sofrimento encontra-se a 
exclusão da escola regular, e, nesse processo de exclusão o sentimento de 
responsabilização pelo seu próprio fracasso concebido e aceito por todos os envolvidos. 
Com esse sentimento de fracasso o adulto estudante sente-se envergonhado de freqüentar a 
escola, humilhado e inseguro com a sua própria capacidade para  aprender, como nos diz 
Oliveira(apud OLIVEIRA, 1989). 
 
Somando-se a essas questões, encontra-se ainda a especificidade cultural desse adulto. 
Segundo Oliveira (1999) há identificação de três grandes linhas de pensamento sobre as 
possíveis relações entre a cultura e a produção de diferentes modos de funcionamento 
intelectual: a que defende a existência da diferença entre membros de diferentes grupos 
culturais, a que busca negar a importância da diferença, e uma terceira, que recupera a 
idéia da diferença em outro plano.  
 
A primeira linha de pensamento, que defende a existência da diferença entre os grupos 
humanos, postula que o desconhecido tende a ser olhado a partir do referencial do 
observador e de sua cultura, e não compreendido de seu próprio ponto de vista. Essa linha 
de pensamento nos remete as experiências de fracasso que encontra-se na maioria das 
nossas instituições de ensino que atende ao adulto estudante.  De acordo com essa linha de 
pensamento, o adulto estudante teria, em seu modo de funcionamento intelectual, uma 
incapacidade de aprender adequadamente por não pertencer ao grupo cultural 
determinante. 
 
A segunda abordagem,  defende a compreensão dos mecanismos psicológicos que 
fundamentam o desempenho de diferentes sujeitos em diferentes tarefas, negando a 
relevância das diferenças para a compreensão do funcionamento psicológico.  Postula que 
todos os seres humanos são capazes de abstrair, categorizar, fazer inferências, utilizar 
formas de representação verbal etc.   O contexto, a cultura e a história de cada pessoa 
assumem a função de acessórios que apenas permitem, favorecem, promovem aquilo que 
já está posto como possibilidade psicológica dos seres humanos. Trata-se de um 
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relativismo radical e uma postura espontaneísta em que, o espaço para a intervenção 
educativa seria bem reduzido. 
 
 
 
A terceira abordagem para a compreensão das relações entre cultura e modalidades de 
pensamento postula um estreitamento associada à teoria histórico-cultural em psicologia, 
defendendo a idéia de que o psiquismo é construído ao longo de sua própria história, numa 
complexa interação entre quatro planos genéticos: a filogênese, a sociogênese, a 
ontogênese  e a microgênese.  Nesse contexto, não há um único caminho de 
desenvolvimento psicológico para o ser humano.   
 
 
2. O PROCESSO DE (RECONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NA EJA 
 
O adulto necessita ser considerado e compreendido em suas especificidades para que 
estratégias metodológicas intencionais, favoráveis a aprendizagem do mesmo.  A 
intervenção docente atuará sobre o adulto de maneira diversa, no sentido de lhe possibilitar 
o acesso ao saber sistematizado, construindo na relação entre sujeito e objeto de 
conhecimento que é próprio da escola, promovendo mudanças no seu percurso de 
desenvolvimento. 
 
Para dialogar sobre as metodologias educacionais, recorremos a PICONEZ(2003) que,  em 
seu artigo sobre a aprendizagem do jovem e adulto em processo de alfabetizar,  promove 
uma discussão sobre a prática educativa.  Conceitua adulto sobre três ângulos. 
Juridicamente, como aquela pessoa que atingiu a maioridade assumindo sua própria 
responsabilidade. Psicologicamente, o termo adulto emprega-se como sinônimo de 
maturidade de personalidade, tendo como o traço mais notável, a aceitação de 
responsabilidade e equilíbrio emocional, com o predomínio da razão, com capacidade de 
generalizar, julgar, deduzir, induzir seguindo uma linha de raciocínio. E, a andragogia, 
afirma que adulto é o homem considerado como ser histórico que continua o processo de 
individualização de seu ser e de sua personalidade.  
 
Tomando como base essa última premissa,  os programas de Educação Escolar de Jovens e 
Adultos  precisam considerar em sua elaboração, uma das principais características do 
estudante adulto, a motivação. A motivação está na ação.  Estudantes motivados aprendem 
mais facilmente.  
 
E, para tanto, a “atmosfera de adulto” requer o diálogo e a negociação como condições 
“sine qua non” em que o principal desafio do professor é a habilidade de saber oferecer 
possibilidades de re-construção dos conhecimentos, facilitando o processo de 
aprendizagem adulta em um contexto de segurança pessoal e de possibilite a prática de 
conhecimentos e habilidades.  
 
RIES(2006) destaca três objetivos no processo de ensino para oportunizar a aprendizagem 
do adulto: a viabilização da aquisição dos conhecimentos e habilidades; o resgate a auto-
estima e a redução do efeito negativo da fadiga (frequentemente a educação de adultos 
ocorre no turno da noite ou após uma jornada de trabalho). E,  ainda preocupado com o 
êxito desse aluno é preciso ainda considerar: as experiências, conhecimentos e habilidades 
trazidas pelo sujeito; o desenvolvimento cognitivo alcançado; a vinculação dos novos 
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conhecimentos e habilidades à realidade dessas pessoas; o uso de estratégias de ensino 
adequados aos adultos e objetivos a serem atingidos.  Integrados numa dinâmica 
participativa em habilidades de ouvir, ver, pensar, falar e fazer, ou seja, atividades 
perceptivas, motoras e cognitivas que favoreçam o processo de aprendizagem do adulto.  

 
 
 

É preciso constantemente refletir sobre as práticas escolares de adultos. PICONEZ(2003) 
postura uma “atmosfera” para a aprendizagem de adulto destacando: significação, 
compreensão inicial, respeito ao ritmo individual, consideração das expectativas, 
participação, adequação e interdisciplinaridade.  
 
O professor de adultos que compreende com propriedade a necessidade de estabelecer a 
autoridade funcional no processo de ensino-aprendizagem, acredita que a mesma ocorre 
quando o sujeito aprendiz se apropria do aprendido, construindo e re-construindo seus 
significados, podendo por isso mesmo reinventa-lo (PICONEZ, 2003).  
 
O envolvimento do adulto no processo ensino-aprendizagem  precisa ser relevante. 
Partindo dessa premissa, recomenda-se as seguintes práticas eficazes: reuniões 
participativas, estudos de casos e problemas, simulações, dramatizações, práticas 
supervisionadas no trabalho, entrevistas, situações laboratoriais, delegações de autoridade. 
È importante que o professor liste as situações ou atividades que, de acordo com o ritmo e 
as necessidades de seu grupo,  a partir da compreensão que tem de seu grupo e dos projetos 
que deseja com ele realizar. 

 
E por fim, a auto-avaliação da aprendizagem como uma estratégia indispensável no 
processo ensino-aprendizagem do adulto.  Sentindo-se responsável pelo seu próprio 
processo de construção e reconstrução do conhecimento, torna-se o agente essencial de seu 
próprio desenvolvimento.  
 
As práticas educacionais precisam ser contempladas em um clima de solidariedade, virtude 
bastante comum no meio popular, provavelmente porque é  mais fácil enfrentar problemas 
com a ajuda dos outros do que disputando com eles. Aproveitando isso, o professor precisa 
estimular seus alunos para que não desanimem com as resistências que possam existir.    
 
Enfim, na sociedade extremamente competitiva em que as pessoas são compelidas a 
competir e não a colaborar, a escola deve ser um espaço de trégua dessa disputa 
individualista: ser um lugar onde se possa viver momentos de solidariedade e prazer.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
São muitos os desafios. Quando o professor sustenta a sua prática pedagógica pautada em 
conceitos equivocados em relação aos adultos estudantes e suas particularidades,  o 
insucesso dos mesmos na escola está previsto.  Considerados equivocados e pouco 
significativos, os conhecimentos que os adultos trazem deixam de ser considerados como 
base para os novos conhecimentos que buscam aprender. Essa situação torna bem mais 
difícil chegar àquilo que o professor tenta ensinar.   
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

756 
 

Pior do que isto, adultos estudantes colocam-se em posição de inferioridade diante 
daqueles que são capazes de aprender melhor do que eles.  Consideram o professor mais 
inteligente e não percebe que ele tivera maiores oportunidades, inclusive a de uma 
concepção de conhecimento que lhe favoreceu.  
 
A escola precisa cumprir seu papel social, ou seja, espaço onde todos, democraticamente, 
exercitem o seu direito de atuar como sujeitos. Sujeitos, diante dos conhecimentos, das 
outras pessoas e da natureza.  
 
Enfim, diante dos estudos realizados percebe-se que a postura do profissional docente 
precisa ser revisitada nesse universo de escolarização.  Acredita-se que a sensibilidade do 
olhar para com o outro, repleto de expectativas; a intencionalidade em planejar, 
elaborando, construindo estratégias metodológicas motivadores para o desenvolvimento do 
outro.; e, o prazer, a satisfação de contribuir com o outro, numa atmosfera de 
solidariedade, compromisso e responsabilidade são fatores essenciais para que o adulto, 
que procura a escolarização,  encontre o que deseja, não indo embora,  diante de uma 
escola que poderá perder o sentido.  Eis o desafio! 
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RESUMO 
O presente artigo constitui-se em um estudo sobre a influência da ação didática do 
professor de EJA, na formação profissional de jovens e adultos, que possam atender as 
exigências do mercado de trabalho e seus avanços tecnológicos. Apresenta pontos para 
reflexão e perspectivas de formação profissional de jovens e adultos, à luz de 
fundamentações de teóricos que atuam na investigação do referido tema. Tem como 
objetivo geral, avaliar a formação do professor de EJA na preparação para o Mundo do 
Trabalho dos futuros profissionais dessa modalidade de ensino, em função do 
desempenho dos docentes, no CEFET-RN, Unidade de Ensino de Mossoró, e, como 
objetivos específicos, identificar se a formação desses docentes é condizente com o 
perfil profissional estabelecido pela LDB e pelas demais legislações em vigor; analisar 
a influência da formação docente e os resultados de ensino-aprendizagem na formação 
profissional de jovens e adultos; viabilizar junto à gestão do CEFET-RN/MOSSORÓ 
uma política de capacitação dos docentes que atuam com esse público; observar se as 
práticas didático-pedagógicas dos professores refletem a imagem construída pela 
sociedade sobre o ensino de qualidade da instituição, contribuindo para o êxito ou 
fracasso no processo de construção de conhecimentos. 
Palavras-Chave: Formação Docente, EJA, qualidade de ensino, Mundo do Trabalho. 
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INTRODUÇÃO 
A qualidade do ensino depende muito, dentre outras coisas, da relação professor-aluno. 
Neste artigo, procura-se enfatizar a influência da ação didática do professor de EJA, na 
formação profissional de Jovens e Adultos, que possam atender às exigências impostas 
pela sociedade e o Mundo do Trabalho. O ponto crucial para isso é a capacitação do 
educador, que acontece por duas vias: a externa, representada por cursos de capacitação, 
aperfeiçoamento, seminários, etc. e a interior, que é a autocrítica que cada profissional 
deve fazer sobre sua ação didática e seu papel na sociedade. Este trabalho propõe que o 
professor lance novos olhares sobre conteúdo e metodologia, a fim de promover uma 
educação que contribua com a formação profissional e humana e que, sobretudo, venha 
atender às exigências e avanços tecnológicos, na qual jovens e adultos possam adquirir 
perfil que contemple as competências e habilidades relacionadas ao saber, saber fazer e 
saber ser. 
Como metodologias para realização desse trabalho, foram utilizadas fontes bibliográficas, 
pesquisa documental, meios eletrônicos e entrevistas com os docentes do CEFET-
RN/MOSSORÓ. A coleta de dados juto aos entrevistados dar-se-á de modo pessoal, de 
acordo com a facilidade de acesso aos mesmos. As perguntas serão fechadas ou limitadas e 
quanto ao objetivo principal, já que se referirão às questões concretas e tangíveis, como 
atuação profissional e tempo de serviço docente. 
Diante desse panorama, surgiu a necessidade de um maior conhecimento a respeito da 
formação profissional dos docentes dessa instituição, que justifica a temática desse 
trabalaho investigativo: PESPECTIVA E CRÍTICA ACERCA DA FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA NA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS: UM ESTUDO DE CASO COM 
DOCENTES DO CEFET-RN, UNIDADE DE ENSINO DE MOSSORÓ. O trabalho será 
apresentado em quatro capítulos, o primeiro fará referência à Educação de Jovens e 
Adultos: Pontos para Reflexão, o segundo diz respeito às Perspectivas de Formação do 
Profissional-Cidadão na EJA, o terceiro abordará o tema CEFET-RN/UNED DE 
MOSSORÓ e o PROEJA e o quarto capítulo enfocará o tema central do artigo, Formação 
Docente e a Educação de Jovens e Adultos no CEFET-RN, UNIDADE DE ENSINO DE 
MOSSORÓ, e finalmente, nas considerações finais, apresentaremos os resultados do 
trabalho. 

 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PONTOS PARA REFLEXÃO 

Talvez uma das características que coloque a Educação de Jovens e Adultos como 
modalidade diferente do ensino regular seja a diversidade de contextos em que ela se 
desenvolve e a pluralidade de seus sujeitos. Com suas histórias de vida, que reúnem marcas 
identitárias semelhantes e ao mesmo tempo singulares, é como se esses sujeitos educandos 
e educadores compartilhassem, na relação pedagógica, o encontro de diversas experiências: 
o encontro da desigualdade de oportunidades; da negação do direito à educação e à 
formação; o encontro das jornadas duplas ou triplas de trabalho; o encontro do desemprego 
ou do subemprego; das lutas nas metrópoles, cidades de pequeno e médio porte e também 
no campo, por uma educação de qualidade; e, conseqüentemente, o encontro da luta pela 
afirmação do direito na busca de construção de um projeto apropriado aos diferentes 
segmentos marginalizados a quais a EJA se destina. 
No entanto, na prática, todos esses implementos e inovações relacionados à formação do 
docente da EJA, sua ação didática assim como a formação profissional de jovens e adultos 
ainda não foram efetivados e o desenvolvimento de políticas de capacitação para docentes 
e conseqüentemente de melhor preparação dos educando, sujeitos consoantes a um novo 
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paradigma de educação continuada, são temas polêmicos, porém uma revisão da literatura 
permite que identifiquemos algumas indicações mais ou menos consensuais.  A primeira 
delas relaciona-se ao reconhecimento do direito dos indivíduos traçarem com autonomia 
suas próprias biografias formativas. A segunda recomenda modificar o estilo de 
planejamento das agências formadoras, levando-as a educar a partir de padrões únicos 
(quase sempre referidos aos parâmetros da educação escolar de crianças e adolescentes), 
passando a concebê-la a partir da diversidade de demandas concretas dos diferentes 
segmentos sociais. A terceira implica reconhecer que não apenas a escola, mas muitas 
outras instituições e espaços sociais têm potencial formativo: o trabalho, as empresas, os 
meios de comunicação, as organizações comunitárias, os equipamentos públicos de saúde, 
cultura, esportes e lazer, etc., aproveitando ao máximo esse potencial e reconhecendo a 
legitimidade do conhecimento adquirido por meios extra-escolares. A relevância disso é 
corroborada pelo por Ausubel et al, citado por Castanho (2001, p. 157), que afirma “o fato 
isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 
conhece”.  Superar a concepção compensatória de educação de pessoas adultas não 
implica, porém, negar que há desigualdades educativas a serem enfrentadas.  
 

A tendência histórica à ampliação e alongamento da educação básica vem 
produzindo aquilo que os sociólogos da educação denominam "efeito 
desnivelador": cada vez que se amplia a escolaridade mínima obrigatória, 
um novo contingente de jovens e adultos fica com uma escolaridade 
inferior àquela a que todo cidadão tem direito. (FLECHA GARCIA, 1996, 
p. 34).  
 

Assegurar essa escolaridade mínima comum é responsabilidade da qual o poder público 
não pode esquivar-se, ainda que possa contar com a colaboração da sociedade civil 
organizada para efetivá-la. O empresariado brasileiro, além de suas próprias ações na 
política de qualificação de seus empregados e da ampla mobilização pela educação básica, 
mais do que nunca, assumam posição nas relações com o Estado, destacando a educação 
do trabalhador como condição fundamental para a qualidade e para a produtividade 
industrial. “ Nesse quadro educação de qualidade emerge como uma demanda comum e 
urgente, apresentando-se como suposto elemento de convergência que se sobrepõe aos 
interesses mais distintos e característicos de grupos sociais diversificados e, muitas vezes, 
antagônicos” (RUMMERT, 2000, p. 22).  
Fica evidente que a educação reservada aos jovens e adultos trabalhadores brasileiros ainda 
se revela, já no século XXI, restrita a um papel compensatório, apresentando-se agora – 
num momento marcado por incertezas, por diversas formas de precarização das condições 
de existência e por fortes processos de exclusão –, sob uma forma ideológica de “novo 
tipo”, que constrói uma nova sociabilidade moldada pela lógica mercantil e coloca sobre os 
indivíduos a responsabilidade pelo alcance de melhor qualidade de vida. 

 
PESPECTIVAS DE FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL-CIDADÃO NA EJA 

Uma nova concepção deve fazer com que todos possam descobrir, reanimar e fortalecer 
seu potencial criativo. Isto supõe que se ultrapasse a visão puramente instrumental da 
educação, considerada como a via obrigatória para obter certos resultados (saber-fazer, 
aquisição de capacidades diversas, fins de ordem econômica) e se passe a considerá-la em 
toda sua plenitude: como realização da pessoa que, na sua totalidade, aprende a ser. 
Segundo Moita Lopes (1996, p. 117), 
 

O conhecimento dos processos de formação pertence antes de mais nada 
àqueles que se formam". Na especificidade da EJA, não podemos dispensar 
o saber e a percepção de seus interlocutores, o voltar-se sobre si mesmos. 

759 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

Isso demanda, daqueles que atuam na investigação-formação, fazer emergir 
os sentidos que cada sujeito professor-educador pode encontrar nas relações 
que produz, nas diferentes dimensões da vida em que se forma, se deforma 
e se transforma. 
 

Nessa perspectiva, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens 
fundamentais: aprender a conhecer adquirindo instrumentos de compreensão; aprender a 
fazer para agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, para participar e cooperar 
com os outros em todas as atividades humanas; aprender a ser para melhor desenvolver a 
sua personalidade. 
Desta forma, a educação de jovens e adultos deve ser pensada como um modelo 
pedagógico próprio, com o objetivo de criar situações de ensino-aprendizagem adequadas 
às necessidades educacionais de jovens e adultos, englobando as três funções: a reparadora, 
a equalizadora e a permanente, citadas no Parecer 11/00 da CEB/CNE. Segundo esse 
documento, a função reparadora significa a entrada no circuito dos direitos civis pela 
restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade e o reconhecimento 
de igualdade de todo e qualquer ser humano. A função equalizadora dará cobertura a 
trabalhadores e a tantos outros segmentos da sociedade possibilitando-lhes a reentrada no 
sistema educacional. 

 
CEFET-RN/UNED DE MOSSORÓ E O PROEJA 

A Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró (CEFET-RN/UNED DE MOSSORÓ), 
está localizada na região semi-árida, a 277 km da capital do Estado do Rio Grande do 
Norte, foi inaugurada no dia 29 de dezembro de 1994. Iniciou suas atividades letivas em 
fevereiro de 1995, com 200 alunos na Área de Eletromecânica. No ano de 1996, foi 
implantada a Área de Construção Civil e em 1997 foram implantados os cursos de 
Informática Industrial e Segurança do Trabalho, posteriormente foram criados os cursos de 
Operação e Produção de Petróleo & Gás, Saneamento, a Graduação em Gestão Ambiental 
e a Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
integrada ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  
Durante sua atuação na capital do Semi-Àrido e região já foram formados mais de 3.000,00 
(três mil) alunos oriundos da cidade de Mossoró e toda região do seu entorno, em seus 
diversos cursos, conforme informações do Setor de Registros e da Coordenadoria de 
Estágios e Egressos; esses dados se justificam pelo fato da instituição ter se constituído em 
um centro de referência em educação, e por essa razão tem atraído uma grande demanda de 
pessoas em busca de qualificação e oportunidade no mercado de trabalho.  Todos esses 
fatos também motivaram e atraíram a clientela de EJA hoje existente no CEFET-
RN/MOSSORÓ, a primeira turma do curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino 
Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, ingressou em setembro de 2006 e 
a segunda turma que ingressou em agosto de 2007, da mesma forma que os demais alunos 
de outros cursos, também buscam na instituição todas as possibilidades que a conclusão de 
um curso técnico nesse estabelecimento proporciona. 
O curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos, instituído pelo Ministério da Educação através do Programa de 
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, criado em 24 de junho de 2005, pelo Decreto nº 
5.478, é um programa que visa oferecer oportunidades educacionais a jovens e adultos que 
não finalizaram o Ensino Fundamental e àqueles que já o completaram, mas não 
concluíram nem o Ensino Médio nem um curso que os habilite a ingressar em uma 
profissão técnica de nível médio. 
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Jovens e adultos que voltam a estudar têm uma característica em comum: o 
mercado de trabalho.  O mundo do trabalho e todas as discussões que surgem a 
partir dele são realidades para esses alunos e devem ser um dos eixos condutores 
do ensino e da aprendizagem. (AZEVEDO, BARRETO e SOARES, op. cit., p. 
11) 
 

Azevedo, Barreto e Soares (op. cit., p. 06), refletem sobre a relação entre a Educação de 
Jovens e Adultos e mercado de trabalho, corroborando a relevância dessa ligação, eles 
declaram que essa modalidade de ensino tem como um dos seus diferenciais o fato de que 
seus alunos estão interagindo constantemente com o mundo do trabalho, quer seja de modo 
negativo, expresso por um desejo ainda não concretizado de fazer parte dele, quer seja de 
modo positivo, pela possibilidade de inserção.  Para ditos estudiosos: 
 

“... uma prática que vincule a educação com o mundo do trabalho (aliás, um dos 
temas que mais se discute hoje entre os especialistas que trabalham com a EJA) é 
um dos caminhos para que esta modalidade de ensino dialogue melhor com as 
exigências de mundo movido pelo fenômeno da globalização e do 
desenvolvimento tecnológico”. 
 

Os referidos estudiosos dão continuidade ao seu pensamento argumentando que as pessoas 
jovens e adultas que buscam a EJA, em sua maioria, o fazem movidas pela necessidade de 
incrementar suas possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, tendo em vista que são 
várias as empresas que requerem um certo nível de escolaridade como condição para a 
ocupação de uma vaga de emprego.  Isto é, o nível de escolaridade funciona como pré-
requisito, antecede qualquer entrevista ou sistema de seleção de pessoas.   

 
FORMAÇÃO DOCENTE E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CEFET-

RN/MOSSORÓ 
 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino específica da Educação 
Básica, propõe-se a atender um público ao qual foi negado o direito a educação na idade 
apropriada, seja pela oferta regular, seja pelas inadequações do sistema de ensino ou pelas 
condições socioeconômicas a qual tais indivíduos estão inseridos. 
A falta de qualificação da força de trabalho constitui um dos maiores problemas 
econômicos do Brasil, cuja solução tem caráter estruturante, pois é capaz de provocar 
relevantes alterações na competitividade sistêmica, no nível de renda e emprego e na 
qualidade de vida. Pois sabemos que poucas são as pessoas que possuem Ensino Médio 
completo nas classes mais pobres da sociedade brasileira. O PROEJA se estabelece e 
ganha significado nesse contexto de mudança, já que é um instrumento de legitimação da 
cidadania de toda uma imensa parcela de brasileiros que ficaram à margem do sistema 
escolar. (DOCUMENTO BASE DO PROEJA, 2006) 
O CEFET-RN/UNED DE MOSSORÓ, criou em 2006 o curso Técnico em Edificações 
Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, com o 
objetivo de atender o Programa de Educação de Jovens e Adultos-PROEJA. Diante desta 
perspectiva, tanto em termos conceituais como em termos de atribuições, O CEFET-
RN/Mossoró passou ampliar seu campo de atuação oferecendo o referido curso, hoje já 
conta com sua segunda turma que ingressou em agosto de 2007. 
Buscando atender o objetivo principal deste trabalho que é avaliar a formação do professor 
de EJA na formação profissional de Jovens e Adultos a partir do desempenho dos 
docentes, no CEFET-RN, unidade de ensino de Mossoró, traçamos um perfil dos docentes 
da instituição que atuam em EJA. Entrevistamos 10 professores que responderam 
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questionamentos que objetivaram colher informações sobre sua formação e experiencia em 
educação, principalmente ligada a atuação em turmas de EJA. 
Dos dez entrevistados todos possuem licenciaturas, fato que demonstra que os professors 
possuem formação inicial para exercício da docência, quanto a formação a nível de pós-
graduação, um é doutor, um é mestre, cinco são especialistas (sendo três especialistas em 
PROEJA ), uma está concluindo a especialização em PROEJA, dois são mestrandos. 
Portanto podemos afirmar que o quadro de docentes que atuam na educação profissional na 
educação de jovens e adultos no CEFET-RN/MOSSORÓ, tem buscado dá continuidade à 
sua formação. Formação que pode ser considerada como ponto de grande relevância, 
objetivando atender os anseios do próprio professor e dos alunos, ou seja, uma educação de 
qualidade. 
A relevância do papel do professor pode ser encontrada em Bruner apud Moita Lopes (op. 
cit. p. 18), segundo ele: 

... o professor é possuidor de um conhecimento que o aluno não tem, e isto os 
envolve em uma relação de poder, que é extremamente importante para a 
compreensão de como o conhecimento comum é criado na sala de aula através 
da interação entre aluno e professor. Nesta interação, o professor tem que função 
central de construir andaimes (o que Bruner chama de scaffolding) para o aluno 
aprender, de como que o aprendiz converta o conhecimento externo em seu 
próprio, desenvolvendo controle sobre o mesmo. 

 
Acreditamos que juntamente com uma formação adequada, o interesse de ambas as partes 
também contribui sobremaneira para que a aprendizagem seja prazerosa e frutífera, 
oportunizando aos sujeitos do processo ensino-aprendizagem crescerem enquanto pessoas, 
enquanto cidadãos. Nesse sentido, importa destacar, inicialmente, a relevância do papel 
desempenhado pelos mestres, pois como já dissemos anteriormente, eles são responsáveis 
pela aprendizagem de seus alunos.  Como nos aponta os Indicadores Metodológicos do 
Plano de Curso do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações na 
Modalidade Educação de Jovens e Adultos, ele deve “Organizar um ambiente educativo 
que articule mútiplas atividades..., favorecendo a transformação das informações em 
conhecimentos diante das situações reais da vida”. 
Quanto a experiência dos dez entrevistados, apenas 3 exercem suas atividades docentes há 
menos 3 anos, entre os demais esse número oscila entre 7 e 23 anos como educadores, 
sendo que quatro possuem experiência também com o ensino de EJA em outros programas 
como PROFORMAÇÃO (curso ministrado na UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE-UERN) que visa formar professores que atuarão com Jovens e 
Adultos nos ensinos Fundamental e Médio); um dos professores entrevistados já atuou na 
docência  no curso de Especialização em PROEJA,  e três possuem experiência em EJA na 
rede estadual, fatos que apontam a larga experiência da maioria dos profissionas desse 
quadro de docentes.  
Outro questionamento feito na entrevista refere-se a curso e treinamentos específicos para 
atuar com turmas de Educação de Jovens e Adultos, 50% dos entrevistados responderam 
que não tiveram nenhum treinamento específico, fato que dificulta suas atuações, pois essa 
clientela possui muitas especificidades, portanto o professor necessitaria de uma melhor 
preparação para atuar junto a estes alunos.  Os demais disseram que não têm dificuldade 
em relação a uma preparação dirigida especificamente para atuar com esses sujeitos, pois 
usam suas experiências adquiridas em outras modalidades e procuram adequa-las à EJA. 
Quando perguntados sobre a maior dificuldade que encontram para atuar nessas turmas, as 
respostas de 50% estão relacionadas à falta de conhecimento anterior, o que dificulta o 
acompanhamento de algumas disciplinas, 20% fizeram referência à heterogêneidade das 
turmas, pois a faixas etárias variam muito entre os alunos, 10% colocaram como maior 
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dificuldade a falta de material apropriado – livro didático e apostilas – direcionados para a 
modalidade EJA.  Um professor colocou como dificuldade maior a falta de tempo dos 
alunos para a realização das atividades como trabalhos e atividades extraclasse, outro fez 
referência à irregularidade na frequência como ponto dificultador de sua disciplina. Outras 
respostas que temos que lever em consideração dizem respeito às disciplinas Educação 
Física e Arte; na primeira, o professor responsável colocou como maior dificuldade a 
questão de falta de horário específico para trabalhar seus conteúdos programáticos, por não 
está determinado no Plano de Curso do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino 
Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Com relação a disciplina de Arte, 
o problema diz respeito ao Laboratório, que devido sua estrutura física não tinha como 
realizar atividades com todos os alunos ao mesmo tempo, tendo em vista que a turma era 
númerosa o que impossibitava o atendimento no referido espaço. Quanto às condições de 
trabalho da instituição, por unanimidade todos afirmaram que o CEFET-RN/UNED DE 
MOSSORÓ, apresenta boas condições estruturais e profissionais para garantir a qualidade 
de ensino aos alunos, quer seja da educação regular quer seja da EJA. A última pergunta 
foi a respeito do acompanhamento didático pedagógigo, 85% responderam que necessitam 
de maior apoio e orientação, 15% responderam que receberam o apoio necessário. 
Diante desse quadro, enfrenta-se um novo desafio: a formação dos professores e gestores 
que atuam/atuarão nesse campo educacional. É nessa perspectiva que o CEFET/RN/UNED 
DE MOSSORÓ passou, então, a ofertar um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu voltado 
especificamente para a formação de profissionais dessa esfera educacional, sendo esse um 
dos pontos fundamentais para a transformação desse programa em uma política pública. A 
proposta revolucionária contida nos princípios do PROEJA de formação integral do 
cidadão e de inclusão desses sujeitos a partir de um projeto de sociedade mais justa e 
igualitária, coloca-nos frente a embates e desafios pedagógicos, gerenciais e políticos. Tal 
formação é parte essencial para a qualidade dessa proposta, ela objetiva a construção de 
um quadro de referência e a sistematização de concepções e práticas político-pedagógicas e 
metodológicas que orientem a implantação, implementação e monitoramento do programa, 
garantindo a elaboração do planejamento das atividades do curso, a avaliação permanente 
do processo pedagógico e a socialização das experiências vivenciadas pelas turmas. 
A qualificação desses profissionais tem se dado por programas de formação continuada sob 
a responsabilidade das instituições proponentes e programas de âmbito gerais, fomentados 
ou organizados pela SETEC/MEC. 
Finalmente, a Educação de Jovens e Adultos deve ser vista como uma promessa de 
qualificação para o trabalho, mas também de esperança de vida melhor para todos, 
propiciando uma constante atualização de conhecimentos. Essa é a função permanente 
dessa modalidade de ensino. E a partir de maio de 2006, 15 Centros Federais de Educação 
Tecnológica (CEFET`s), constituídos em pólos com outras instituições de ensino, abriram 
Cursos de Especialização em EJA, nos quais ao todo foram ofertadas 1.500 vagas, 100 em 
cada Centro, entre os mesmos a unidade local do CEFET-RN/MOSSORÓ também foi 
contemplada. O refeirodo curso teve carga horária de 360 horas e as aulas foram 
ministradas entre maio e dezembro de 2006 nos pólos. Os cursos, iniciativa do MEC, 
teviram o apoio financeiro desse Ministério e foram destinados a professores graduados da 
rede federal pública e dos sistemas de ensino estaduais e municipais que trabalham com 
EJA. O objetivo desta ação é consolidar o Programa de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio para Jovens e Adultos (PROEJA).  O conjunto das atividades 
tratadas nesses cursos, entre outros pontos, contemplavam a parte didática e os 
procedimentos que os educadores de EJA devem conhecer para trabalhar com estas classes 
de alunos, do perfil do público de EJA: o que procura na escola, o que sabem e o que não 
sabem, as relações com o mundo do trabalho e onde vivem; apresentam estratégias capazes 
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de gerar, desenvolver e manter a sala de aula como um grupo de aprendizagem. Abordaram 
quatro instrumentos importantes para a prática pedagógica dos professores: observação e 
registro; avaliação e planejamento; desenvolvimento de questões, funções e utilidades do 
cotidiano do professor; orientações e discussões relativas à teoria do conhecimento: como 
os alunos aprendem e como o professor ajuda ensinando. Esses cursos, pioneiro na 
formação de professores que atuam e atuarão na educação profissional de jovens e adultos 
contribuirá muito para se efetivar melhores ações didáticas que venham consolidar a 
melhoria da qualidade da aprendizagem que contemplem a Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio e o Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diferentemente dos profissionais que atuam em outras modalidades de ensino, o professor 
do PROEJA, não vem tendo uma formamação acadêmica específica; no que se refere ao 
Ensino Médio não existe nas Licenciaturas e nas Engenharias – os CEFET`s contam com 
grande número de professores oriundos de Cursos de Engenharias – a preocupação com 
ênfase na EJA e na Educação Profissional é praticamentes inexistente ou não são 
ministradas disciplinas que contemplem discussões sobre o ensino e a aprendizagem do 
aluno jovem e adulto.  Tal vez porque essa seja uma realidade educacional ainda pouco 
conhecida nas outras áreas de ensino diferentes da Pedagogia. 
Ao longo de nossas experiências como docentes verificamos que são poucas as discussões 
em torno da formação de professores para o PROEJA, a iniciativa citada nos capítulos 
anteriores, que trata do curso de especialização voltado especificamente para a formação 
de profissionais dessa esfera educacional, é apenas uma semente, pois é necessário que 
passe a existir uma política mais abrangente e que capacite um número maior de docentes, 
já que sabemos que uma preparação adequada irá amenizar os possíveis prejuízos na 
formação do educando, como também otimizará seu desempenho, porque como sabemos, 
ser professor não significa formar-se apenas para saber ministrar contéudos, mas também 
para estimular a reflexão, a crítica e o aprendizado, principalmente para uma clientela 
diferenciada como a de jovens e adultos. 
Nossa entrevista junto aos docentes do CEFET-RN/UNED DE MOSSORÓ, mostrou que a 
qualidade do ensino em nossa instituição na modalidae EJA, corresponde a uma educação 
de excelência já consolidada e que é ofertada aos mesmos profissionais da chamada 
modalidade “regular”, do contrário o CEFET-RN/ UNED DE MOSSORÓ estaria pondo 
em risco sua própria credibilidade quanto à qualidade da Educação Profissional que há 
mais de uma década é ofertada ao Mundo do Trabalho local, regional, nacional e até 
internacional. A entrevista realizada demostrou vários pontos positivos quanto à formação 
dos docentes e conseqüentemente a qualidade do ensino ofertado, no entanto os mesmos 
também indicaram pontos a serem melhorados, principamente no tocante ao 
acompanhamento pedagógico e viabilização de adequacões e melhorias no Projeto Político 
Pedagógico e Plano de Curso, pois comumente esses documentos têm utilizado uma 
linguagem filosófica distante da formação técnica dos professores dessa área, que tiveram 
sua formação fundamentada em conhecimentos procedimentais e como quem é 
responsável pela operacionalização das ações contidas nestes projetos são os docentes, às 
vezes ocorre deste trabalho ficar restrito apenas ao plano teórico. 
Portanto, os dados coletados através da entrevista demostram que os docentes do CEFET-
RN/UNED DE MOSSORÓ, estão preparados para tornarem os alunos da EJA 
profissionais-cidadãos, cumprindo desse modo sua missão educadora. 
Como resultados desse trabalho, faremos algumas observações que no nosso entender, 
contribuirão para um maior debate e discussões sobre a prática docente na Educação de 
Jovens e Adultos em nossa instituição.  Esperamos também viabilizar junto a gestão do 
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CEFET-RN/UNED DE MOSSORÓ, uma política de capacitação, com aperfeiçoamento, 
seminários, aperfeiçoamentos a curto prazo para os docentes da EJA. Também se faz 
necessário a autocrítica que cada profissional deve fazer sobre sua ação didática e seu 
papel na sociedade, é imprescindível que os mesmos possam estar totalmente inseridos e 
motivados para contribuir de forma eficiente com a modalidade de ensino em questão, 
objetivando com isso o êxito do processo ensino-aprendizagem no CEFET-RN/UNED DE 
MOSSORÓ e também que a própria instituição utilize as informações desse trabalho como 
instrumento de reflexão e avaliação para a melhoria dos seus cursos.  
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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo mostrar os resultados parciais de um estudo de caso, 
no qual pretendemos avaliar a qualidade do ensino nos curso de Eletrotécnica e Mecânica 
na área da INDÚSTRIA, no CEFET-RN, Unidade de Ensino de Mossoró, a partir do 
desempenho dos egressos, concluintes no período de 2000 - 2007. Utiliza-se como 
metodologia para a realização do trabalho, entrevistas com egressos dos respectivos cursos, 
fontes bibliográficas e documentais. A escolha do tema justifica-se em virtude de que 
durante o período de atuação da instituição, formando 672 alunos nos cursos foco dessa 
investigação, tais alunos são oriundos da cidade de Mossoró e região. Diante desse 
panorama, surgiu a necessidade de um maior conhecimento a respeito da atuação dos 
profissionais formados nas referidas áreas, também como de verificar sua inserção no 
mercado de trabalho. Espera-se como resultado deste artigo: Identificar se a formação do 
egresso é condizente com o perfil profissional apresentado nos projetos de cursos; bem 
como analisar a influência da formação escolar na empregabilidade dos egressos; Fornecer 
ao CEFET-RN informações que possibilitem a melhoria do ensino a partir dos dados 
coletados; Observar se as práticas profissionais dos egressos refletem a imagem construída 
pela sociedade sobre o ensino de qualidade da instituição.  
 
.PALAVRAS-CHAVE: Egresso, qualidade de ensino, indústria, mundo do trabalho.2 
linhas em branco 
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QUALIDADE DO ENSINO TÉCNICO NA ÁREA DA INDÚSTRIA NOS CURSOS 

DE MECÂNICA E ELETROTÉCNICA: UM ESTUDO DE CASO COM 
EGRESSOS DO CEFET-RN, UNIDADE DE ENSINO DE MOSSORÓ, NO 

PERÍODO DE 2000 – 2007 
 
 

INTRODUÇÃO 
Nas últimas décadas o mundo passou por diversas transformações nas relações de trabalho. 
A chamada reestruturação produtiva trouxe, além de novas tecnologias, novas formas de 
administração, liderança e participação dos trabalhadores nas decisões organizacionais. Em 
decorrência disto, atualmente há uma exigência cada vez maior de profissionais 
qualificados para atuar no mercado de trabalho. 
O exercício profissional de atividades de nível técnico vem sofrendo grande mutação. Em 
geral, um técnico não precisaria transitar por outra atividade ou setor diverso de sua 
formação, mesmo que pertencesse à mesma área profissional. O mundo do trabalho está se 
alterando contínua e profundamente, pressupondo a superação das qualificações restritas às 
exigências de postos delimitados, o que determina a emergência de um novo modelo de 
educação profissional centrado em competências por área. 
Torna-se cada vez mais essencial que o técnico tenha um perfil de qualificação que lhe 
permita construir itinerários profissionais com mobilidade, ao longo de sua vida produtiva. 
Um competente desempenho profissional exige domínio do seu “ofício” associado à 
sensibilidade e à prontidão para mudanças e uma disposição para aprender e contribuir 
para o seu aperfeiçoamento.  Do técnico é exigida tanto uma escolaridade básica sólida, 
quanto uma educação profissional mais ampla e polivalente. A revolução tecnológica e o 
processo de reorganização do trabalho demandam uma completa revisão dos currículos da 
educação profissional, uma vez que é exigida dos trabalhadores, em doses crescentes, 
maior capacidade de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa 
própria e espírito empreendedor, bem como capacidade de visualização e resolução de 
problemas. 
A duração da educação profissional de nível técnico, para o aluno, depende: a) do perfil 
profissional de conclusão que se pretende e das competências exigidas, segundo projeto 
pedagógico da escola; b) das competências constituídas no ensino médio; c) das 
competências adquiridas por outras formas, inclusive no trabalho. Assim, a duração do 
curso pode variar para diferentes indivíduos, ainda que o Plano de Curso tenha uma carga 
horária mínima definida para cada qualificação ou habilitação, por área profissional. 
De acordo com as justificativas acima se pretende apresentar o presente artigo que se 
constitui em um estudo de caso, onde avaliam-se o nível e a qualidade do ensino na área da 
INDÚSTRIA, no CEFET-RN, Unidade de Ensino de Mossoró, a partir do desempenho dos 
egressos, concluintes no período de 2000 - 2007. Contudo deve-se ressaltar que o presente 
trabalho é produto de resultados parciais de um projeto de pesquisa em andamento, 
portanto utiliza-se como metodologia para elaboração do referido artigo entrevistas com 
apenas 10% dos 672 egressos concluintes dos referidos cursos entre 2000 e 2007, fontes 
bibliográficas e documentais. O artigo será apresentado em quatro capítulos; inicialmente 
faz-se um Histórico da Educação Profissional no Brasil, para, em seguida, fazer uma 
abordagem da Educação Profissional no CEFET-RN. , depois falaremos da  interiorização 
da Educação Profissional no Rio Grande do Norte e no quarto capítulo apresenta-se um 
Histórico sobre os Cursos Técnicos de Mecânica e Eletrotécnica no CEFET-
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RN/MOSSORÓ, no qual analisa-se os dados coletados nas entrevistas com egressos. Por 
último apresentam-se as considerações finais nas quais se apresentam os resultados 
parciais do Projeto de Pesquisa. 

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

A Educação Profissional no Brasil surgiu em 1549 com a chegada dos padres Jesuítas. 
Movidos por intenso sentimento religioso de expandir o Cristianismo, os Jesuítas foram os 
únicos educadores por mais de 200 anos no Brasil. A prioridade destes padres sempre foi a 
formação e a valorização da escola secundária embora tenham criado inúmeros outros tipos 
de escolas. O processo da Educação Profissional integrava “saberes” e “fazeres”. 
 
Os primeiros núcleos de formação profissional foram os colégios religiosos e as 
residências jesuítas e os aparelhos escolares foram constituídos no tempo do Império com 
o Ensino Profissional. 
 
Ainda no Brasil Colônia desenvolveu-se a aprendizagem dos ofícios no próprio ambiente 
de trabalho sem padrões ou regulamentações. A formação profissional se dava na 
transferência da técnica dos artesãos, que realizavam praticamente todas as tarefas. A 
procura de operários mais qualificados no que diz respeito a recursos técnicos surge no fim 
do século XIX e inicio do século XX as escolas de arte e ofício. 
 
Em 1909 o presidente da republica Nilo Peçanha fundou uma rede de 19 Escolas de 
Aprendizes Artífices que se consolidou nas Escolas Técnicas e posteriormente nos 
CEFET’s. De acordo com o decreto, as Escolas de Aprendizes e Artífices deviam oferecer 
os cursos mais convenientes e necessários, tendo como referência as especialidades das 
indústrias locais. Contudo a sociedade local, predominantemente agrária, ainda não estava 
receptiva a essa estrutura educacional. 
 
Segundo Manfredi, corroborando com Moura, 
 
 

Crianças e jovens em estado mendicância eram encaminhados para 
essas casas, onde recebiam instrução primária [...aprendiam alguns 
dos seguintes ofícios: tipografia, encadernação, alfaiataria, 
tornearia, carpintaria, sapataria, etc. Concluída a aprendizagem, o 
artífice permanecia mais três anos no asilo, trabalhando nas 
oficinas, com a dupla finalidade de pagar sua aprendizagem e 
formar um pecúlio que lhe era entregue no final do triênio. 
(MANFREDI, 2002,p. 76-77, apud MACIEL, 2005, p. 31). 
 
 
 

A partir de 1942 são baixadas, por Decreto, as conhecidas “Leis Orgânicas” da Educação 
Nacional: Ensino Secundário e Normal e do Ensino Industrial (1942), Ensino Comercial 
(1943) e Ensino Primário e do Ensino Agrícola (1946). Propiciou a criação de entidades 
especializadas como o SENAI (1942) e o SENAC (1946), bem como a transformação das 
antigas Escolas de Aprendizes Artífices em Escolas Técnicas. 
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Ainda em 1942 o Governo Vargas, por um Decreto-Lei, estabeleceu o conceito de menor 
aprendiz para os efeitos da legislação profissional, e por outro Decreto-Lei dispôs sobre a 
“Organização da Rede Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial”. Com estas 
providências, a educação profissional se consolidou no Brasil, muito embora ainda 
continuasse a ser concebida preconceituosamente como uma educação de segunda 
categoria. 
 
No ano de 1996 depois de anos tramitando no Congresso Nacional foi promulgada a Lei 
Federal nº. 9.394/96 – LDB, que estabelece as novas diretrizes e bases da educação 
nacional - no Capítulo III, aborda sobre a Educação Profissional nos artigos 39 a 42. O 
parágrafo único do artigo 39 da LDB define que “o aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, contará com a 
possibilidade de acesso à educação profissional”. 
 
Segundo Oliveira (2003), 
 
 

 A reforma da educação profissional brasileira está inserida em um 
conjunto de estratégias estruturadas pelo governo Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002), objetivando deslocar do conflito 
entre capital e trabalho o agravamento da crise social existente. Ao 
responsabilizar a má qualificação dos trabalhadores pelos altos 
índices de desemprego, este governo institui compreensão de que a 
única saída para as populações marginalizadas econômica e 
socialmente é a apropriação de um novo capital cultural, 
habilitando-as a disputarem, em melhores condições uma vaga no 
mercado de trabalho. 
 

Na atualidade, a formação profissional no Brasil é realizada por escolas dos setores público 
e privado e pelas agências do Sistema S, guardando íntima relação com os avanços 
tecnológicos, e para atender tais avanços o MEC vem ampliando consideravelmente a 
oferta de educação profissional no país através do plano de expansão da rede federal de 
educação tecnológica, o que irá qualificar muitos jovens e também adultos, tornando-os 
capazes de suprir a demanda de um país produtivo. 
 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CEFET-RN 

O Centro Federal de educação Tecnológica do Rio Grande do Norte CEFET-RN foi criado 
em 23 de setembro de 1909, no contexto de uma ação político-educacional do Presidente 
do Brasil, Nilo Peçanha, que objetivou conceder a instrução primária e profissional a filhos 
de trabalhadores; criando, através do Decreto n.º 7.566, dezenove Escolas de Aprendizes 
Artífices e implantando o ensino técnico industrial, em todo o território nacional. A 
instituição iniciou suas atividades em janeiro de 1910 com a nomeação do primeiro diretor 
que foi responsável da implantação da escola. Em 1914, essa escola foi transformada em 
Liceu Industrial. Ao longo da sua história centenária, a instituição passou por várias 
mudanças decorrentes de políticas educacionais do Governo Federal, como a da década de 
1940, quando incorporou o ginásio industrial aos antigos cursos e passou a ser chamada 
Escola Industrial de Natal; e a de 1959, quando sofreu uma reestruturação administrativa e 
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teve seu nome mudado para Escola Industrial Federal do Rio Grande do Norte. Porém, as 
mudanças mais significativas na "Escola" (como era mais conhecida) ocorreram em 1967, 
com a conclusão do campus da Av. Salgado Filho; e, em 1968, com a ascensão do ensino 
industrial ao nível de 2º grau, fazendo surgir a Escola Técnica Federal do Rio Grande do 
Norte. Somente, no ano de 1994, inicia sua adequação ao modelo de ensino dos "Centros 
de Educação Tecnológica" existentes no Brasil, desde 1978. Esse processo foi concluído, 
em 18 de janeiro de 1999, quando o então presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso 
assinou o decreto que transformou a "Escola" em Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Rio Grande do Norte - CEFET-RN. 
 
O CEFET-RN conseguiu neste quase cem anos de atuação no Rio Grande do Norte, abrir 
fronteiras e construir a sua história, rompendo com os objetivos iniciais, que era de apenas 
treinar e de reproduzir pequena parte do saber a jovens desfavorecidos, para consolidar-se 
como centro de ensino de excelência, atuando não somente na área de ensino técnico e 
tecnológico, mas também na pesquisa e extensão, permitindo processos educacionais mais 
amplos e estruturados. 
 
 

“A partir deste referencial deverão atender às demandas por 
profissionais que sejam capazes de lidar com a incerteza, gerar e 
gerir idéias, relacionar-se com outros trabalhadores e clientes, 
demonstrar criatividade, preservar a sua individualidade, trabalhar 
em equipe, argumentar, promover o consenso, ter 
responsabilidade, liderar, cooperar, inovar, ter espírito 
empreendedor, aprender para o exercício das funções atuais e do 
futuro imediato, desenvolver a emotividade e experiência estética, 
gerir as mudanças, ter atitude ética, saber usar a liberdade, ser 
autônomo, buscar o crescimento pessoal e lidar com os paradoxos 
da vida contemporânea” (CEFET-RN, 1999, p. 48). 
 
 
 

Baseado nessa concepção mais ampla de ser humano, do que a exigida pelo mercado, os 
processos educativos estruturados a partir do referencial delineado estarão orientados a 
contribuir para a formação de profissionais-cidadãos capazes de participar politicamente na 
sociedade, atuando como sujeitos nas esferas pública, privada e no terceiro setor, espaços 
privilegiados da prática cidadã, em função de transformações que apontem na direção de 
uma sociedade com menos desigualdade. Tal concepção é corroborada na afirmação a 
baixo:  
 
 

O CEFET é uma instituição que se identifica com a evolução 
da modernidade brasileira. Começou como escola de ofício 
numa época em que os pais ensinavam seus filhos, como se 
herança fosse, a sua própria profissão. Hoje, a Lei permitiu que 
todas as escolas técnicas federais se transformassem em 
Universidades Tecnológicas. O CEFET do RN tem uma 
característica muito especial. Ao longo de quase 40 anos é 
considerada uma das melhores escolas do Brasil e uma 
referência nacional no ensino profissionalizante. Isso é o que 
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alimenta nossa esperança de que um dia todas as escolas 
públicas sejam o CEFET. Ingressei como professor da escola 
em 1963 e tive o privilégio de consolidar a implantação do 
novo prédio, bem como expandir o ensino técnico por ele 
ministrado. João Faustino Ferreira Neto (Ex-professor e ex-
diretor do CEFET-RN) 
 
 

Portanto o CEFET-RN, ao longo de sua história, tem assumido um papel relevante na 
formação de profissionais que sejam capazes de enfrentar os desafios impostos pelas 
rápidas transformações, quer seja do ponto de vista do trabalho e de sua organização, quer 
seja do ponto de vista dos avanços tecnológicos, consolidando-se como instituição de 
excelência no ensino, e nos últimos anos também em pesquisa e extensão. 
 
 

INTERIORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO RIO GRANDE DO 

NORTE 

O processo de Interiorização da Educação Profissional no Rio Grande do Norte iniciou-se 
na década de 80, cuja antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) 
chegava ao interior do Estado de forma pontual e atendiam a algumas necessidades dos 
municípios mais próximos de sua sede em Natal. O marco histórico de maior significado 
de interiorização das ações do CEFET-RN, sem dúvida alguma foi a criação da Unidade de 
Ensino Descentralizada de Mossoró, localizada na região semi-árida, a 277 km da capital 
do Estado do Rio Grande do Norte - foi inaugurada no dia 29 de dezembro de 1994 e 
iniciou suas atividades letivas em fevereiro de 1995, com 200 alunos na Área de 
Eletromecânica. No ano de 1996, foi implantada a Área de Construção Civil e em 1997 
foram implantados os cursos de Informática Industrial e Segurança do Trabalho, 
posteriormente foram criados os cursos Operação e Produção de Petróleo e Gás, 
Saneamento, o Curso de Graduação em Gestão Ambiental e a Pós-Graduação de 
especialização em educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio 
na modalidade educação de jovens e adultos (PROEJA). 
 
A Interiorização do ensino no Rio Grande do Norte está sendo ampliada nos últimos anos, 
buscando atender a criação de um número de empregos maior no interior do que nas áreas 
metropolitanas das capitais brasileiras e a conseqüente demanda por profissionais 
especializados está levando o Ministério da Educação (MEC), a expandir sua rede de 
Educação Profissional e Tecnológica. 
 
Em entrevista concedida ao Jornal Diário de Natal-RN em 31 de julho de 2008, sobre o 
plano de expansão da rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para fora das 
grandes cidades o diretor da Rede Federal na Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), Getúlio Marques Ferreira, 
afirmou: 
 

No período em que exercia a Direção-Geral do CEFET-RN, era 
recorrente em nosso Conselho Nacional de Dirigentes da Rede 
Federal a necessidade de expansão do ensino técnico como forma 
de levar educação profissional de qualidade, principalmente ao 
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interior do país, visando promover o desenvolvimento local e 
regional. Acontece que a Lei nº. 9.649, de 27 de maio de 1998, 
proibia o Governo Federal de criar e manter novas Escolas 
Técnicas. A chegada do Presidente Lula ao Governo modificou 
essa postura. No mês de abril de 2004, foi encaminhado ao 
Congresso Nacional, pela SETEC/MEC, o Projeto de Lei 
aprovado em 11 de novembro de 2005 e sancionado pelo 
Presidente Lula em 18 de novembro (Lei n.º 11.195,de 
18/11/2005) possibilitando ao Governo Federal construir e manter 
novas escolas técnicas. A sensibilidade do Presidente Lula e do 
Ministro Fernando Hadad foi o ponto de partida para iniciarmos 
essa revolução silenciosa na Educação Profissional e Tecnologia 
(EPT) do País. 
 
 

Tal fato já proporcionou ao Rio Grande do Norte, a instalação em 2006 de duas novas 
unidades nos municípios de Currais Novos e Ipanguaçu, além da unidade da zona norte de 
Natal e já está previsto até 2010 as instalação de mais sete unidades  nos municípios de Pau 
dos Ferros, Macau, Apodi que serão construídas ainda em 2008; João Câmara e Santa 
Cruz, em 2009, e Caicó, cuja previsão para iniciar suas atividades aponta para 2010. 
 
 

CURSOS TÉCNICOS DE MECÂNICA E ELETROTÉCNICA NO CEFETR-

RN/MOSSORÓ 

A instituição desde o início de sua criação tem enraizado a cultura do empreendedorismo, 
analisando o cenário da economia Potiguar, elaborou o projeto de criação do CEFET-RN, 
Unidade de Mossoró, tendo como foco principal a capacitação de profissionais com nível 
de excelência e reconhecimento daqueles formados em Natal. A Unidade Descentralizada 
de Mossoró iniciou suas atividades letivas em fevereiro de 1995, com 200 alunos na Área 
de Eletromecânica, curso que buscava atender a demanda de técnicos para atuarem na 
indústria petrolífera na região na qual à época já representava a maior produção de petróleo 
terrestre do país, fato que se mantém até os dias atuais. No ano de 2004, visando atender às 
novas demandas o curso de Eletromecânica foi desmembrado nos curso de Eletrotécnica e 
Mecânica. 
 
Durante o período de 2000-2007, a instituição já formou 672 alunos nos cursos de 
Eletromecânica, Eletrotécnica e Mecânica, segundo os dados fornecidos pela 
Coordenadoria de Estágio e Egressos e Registro Escolar. Neste capítulo faremos análise 
dos questionários aplicados aos egressos concluintes dos referidos cursos ofertados pelo 
CEFET-RN/Mossoró. Essa análise permitiu traçar o perfil dos egressos para que 
pudéssemos avaliar a qualidade do ensino, a partir do desempenho dos mesmos, conforme 
Tabela 1. 
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Tabela 1 – Resultado do questionário aplicado aos egressos concluintes dos cursos de 
Eletromecânica, Eletrotécnica e Mecânica 

Perguntas feitas aos egressos Percentual das respostas 

Você está empregado? Sim - 78%                   Não – 22% 

Você está trabalhando ou trabalhou em sua 

área na  indústria ? 

Sim - 70%                   Não - 30% 

Há quanto tempo está trabalhando ou esteve 

no último emprego? 

Menos de um ano - 12%/ 

De um a dois anos - 20% 

Mais de dois anos - 58% 

Mais de 5 anos - 10% 

Qual o cargo ou função que você ocupa ou 

ocupou no seu ultimo emprego? 

Téc. em Eletrotécnico - 40% 

Téc. em Mecânica - 35% 

Eletricista - 10% 

Nunca trabalhou - 5% 

Qual o setor de atuação da empresa em você 

trabalha ou trabalhou? 

 Indústria - 68%  / comércio - 12% No 3º 

Setor - 15% / Nunca atuol - 5% 

Em sua opinião, qual o nível de qualidade do 

curso que participou? 

Ótimo - 55%         Bom - 42%  

Regular - 3% 

Com relação ao preparo e formação dos 

docentes, você os considera: 

Ótimo - 50%         Bom - 42%  

Regular - 8% 

Qual o nível de satisfação com sua profissão 

ou atividade atual? 

Ótimo - 45%         Bom - 40%  

Regular - 15% 

 
 
Desta feita, os dados da entrevista evidenciam o excelente rendimento de nossos egressos 
no Mercado de trabalho, assim como a qualidade de ensino do CEFET-RN/Mossoró, no 
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entanto não podemos deixar de considerar alguns percentuais observados, tais como o total 
de 22% de desempregados dos alunos concluintes durante o período investigado; com 
relação a esse fato, deve-se através da Coordenadoria de Estágio e Egressos procurar 
viabilizar vagas e encaminhamentos junto ao Mercado de trabalho para os egressos, 
contudo temos que ressaltar que parte desse percentual é formada por alunos de cursos 
superiores em diversas instituições de ensino, que estão com seus estudos em andamento. 
Outro percentual mostrado pela entrevista que merece atenção são os 8%, que 
consideraram como regular o preparo e formação dos docentes dos cursos em foco, 
necessitando avaliar esse resultado junto ao Departamento da Indústria, visando reduzir 
possíveis falhas e dificuldades apresentadas pelos docentes. A entrevista mostrou que o 
Mercado de trabalho vem absorvendo satisfatoriamente os egressos da área da indústria, 
em particular os oriundos dos cursos de Mecânica e Eletrotécnica. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CEFET-RN/MOSSORÓ tem atraído uma grande demanda de pessoas em busca de 
qualificação e oportunidade no mercado de trabalho desde o início de suas atividades. Tal 
afirmação é evidenciada com os resultados preliminares da pesquisa, tendo como objetivo 
principal avaliar a qualidade do ensino na área da INDÚSTRIA, no CEFET-RN, Unidade 
de Ensino de Mossoró, a partir do desempenho dos egressos, concluintes no período de 
2000 - 2007. A demanda que busca qualificação no CEFET-RN/MOSSORÓ tem sido 
correspondida com educação de qualidade e absorção pelo Mercado de trabalho local, 
regional, nacional e até internacional, com muitos dos egressos atuando em empresas 
como: PETROBRAS, SCHULMBERGER, VALE E HALLIBURTON. Verifica-se 
também que muitos egressos dos cursos têm êxito na aprovação de concursos públicos e 
vestibulares, fatos que consolidam a instituição como um centro de referência em 
educação, e que simultaneamente tem cumprido sua função social de promover educação 
científico-tecnológico-humanística, visando à formação integral do profissional-cidadão 
crítico-reflexivo, competente e eticamente comprometido com as transformações sociais, 
políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do trabalho na perspectiva da 
edificação de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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ESCREVA AQUI O TÍTULO DO TRABALHO, UTILIZANDO FONTE TIMES 
NEW ROMAN, CORPO 12, ALINHADO AO CENTRO, MAIÚSCULA, NEGRITO 

2 linhas em branco 
 
INTRODUÇÃO 
Escreva a introdução de seu trabalho, utilizando estilo normal, fonte Times New Roman, 
corpo 12, alinhamento de parágrafo justificado, sem recuos à direita ou à esquerda e com 
espaçamento entre linhas SIMPLES, sem limite de linhas de texto, precedida pelo subtítulo 
INTRODUÇÃO, fonte Times New Roman, corpo 12, maiúscula, negrito, sem 
espaçamento de parágrafo.  

2 linhas em branco 
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TEXTO 
Todo o trabalho deverá ser formatado para um tamanho de página A4 (210 X 297 mm), 
com espaçamento entre linhas SIMPLES, estilo normal, seguindo a orientação de retrato (a 
orientação de paisagem não é permitida), limitado por margens superior de 2,5 cm, 
inferior de 2,5 cm, esquerda de 3,0 cm e direita de 2,5 cm.  

1 linha em branco 
O espaçamento entre parágrafos é de uma linha em branco, fonte Times New Roman, corpo 
12. O espaçamento entre o último parágrafo e um Título ou Subtítulo é de duas linhas em 
branco, fonte Times New Roman, corpo 12. O espaçamento entre um Título ou Subtítulo e o 
parágrafo subsequente é de 6 pontos (depois). 
 
A organização do texto e seu formato seguirão as presentes instruções: 
 
O texto integral do trabalho, incluído Título, Nomes e Qualificação dos Autores, Resumo, 
Palavras-chave, Subtítulos, Corpo do Trabalho, Tabelas e Referências Bibliográficas. O 
espaçamento entre linhas deverá ser SIMPLES. 
 
Para o corpo do trabalho, serão utilizados os seguintes formatos e alinhamentos: 
 
• SUBTÍTULOS - fonte Times New Roman, corpo 12, negrito, alinhado à esquerda. 
 
• Corpo do texto - fonte Times New Roman, corpo 12, justificado. 
 
• Tabelas - Deverão ser numeradas seqüencialmente, referidas no texto e devem 

necessariamente estar inseridas no mesmo arquivo do texto do trabalho e não como 
anexos ou arquivos a parte, centralizadas. Títulos de Tabela - Deverão ser incluídos na 
linha imediatamente anterior à Tabela e centralizados. Utilizar fonte Times New 
Roman, corpo 12, negrito. Exemplo: 

 
Tabela 1: Parâmetros e Técnicas Analíticas Utilizadas. 

PARÂMETROS TÉCNICA ANALÍTICA UNIDADE 
PH Direto, Potenciométrico ------------- 
SST Standard Methods, Gravimétrico mg/L 
SSV Standard Methods, Gravimétrico mg/L 
DQO Standard Methods, Refluxo Aberto mg/L 

 
 
• Figuras/Fotografias - Podem ser incluídas livremente. Todas as figuras, gráficos, 

ilustrações e fotografias deverão ser referenciadas como figuras e devem 
necessariamente estar inseridas no mesmo arquivo do texto do trabalho, 
centralizadas. Deverão também ser numeradas seqüencialmente e referidas no texto do 
trabalho. 

 
Título de Figura/Fotografia - Deverá ser incluído na linha imediatamente posterior a 
Figura e centralizado. Utilizar fonte Times New Roman, corpo 12, negrito. Exemplo: 
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Figura 3 - Mapa mostrando a localização das estações monitoradas na Costa Norte 
Potiguar. 

 
• Fórmulas ou Equações - Utilizar fonte Times New Roman, corpo 12, em negrito e 

alinhadas à esquerda. Deverão também ser numeradas seqüencialmente e referidas no 
texto do trabalho. Exemplo: 
 
NO 3

−   NO   NO −  N20  N2     equação (1) → 2
− → → →

 
• Marcadores (Bullets) - Seu uso é permitido para dar ênfase e destaque a itens, tópicos 

e subitens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O texto deverá ser cuidadosamente verificado e submetido ao corretor ortográfico, no 
idioma nativo, visando minimizar o trabalho de edição da equipe de produção. Os termos 
normalmente grafados em itálico poderão ser tanto formatados em itálico quanto 
sublinhados. Serão aceitos entrelinhamentos diferenciados para destacar parágrafos 
ou itens com marcadores. 
 
Ao final do texto deverão aparecer as REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, utilizando 
fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento de parágrafo justificado e espaçamento de 
parágrafo de 6 pontos (depois). No início de cada item bibliográfico deverá ser usado um 
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marcador de numeração crescente, com Posição do Número: esquerdo, Alinhado em: 0 cm e 
distância de recuo de texto Recuar em: 0,6 cm. Exemplo: 

2 linhas em branco 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1. ARORA, M.L., BARTH, E., UMPHRES, M.B. Technology evaluation of 

sequencing batch reactors. Journal Water Pollution Control Federation, v.57, n.8, p. 
867-875, ago. 1985. 

2. DATAR, M.T., BHARGAVA, D.S. Effects of environmental factors on nitrification 
during aerobic digestion of activated sludge. Journal of the Institution of Engineering 
(India), Part EN: Environmental Engineering Division, v.68, n.2, p.29-35, Feb. 1988. 

3. FADINI, P.S. Quantificação de carbono dissolvido em sistemas aquáticos, através da 
análise por injeção em fluxo. Campinas, 1995. Dissertação de mestrado-Faculdade de 
Engenharia Civil-Universidade Estadual de Campinas, 1995. 
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PESQUISA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA. 

 
RESUMO 

 

O presente projeto propõe a pesquisa, estudo e desenvolvimento de um sistema de geração 
de energia elétrica com base em energia solar. Para tanto, pretende-se, inicialmente, fazer 
um levantamento do estado da arte da tecnologia fotovoltaica, estudando e avaliando os 
aspectos técnicos relevantes, e, logo em seguida, construir em laboratório um protótipo de 
sistema de geração através de placas solares. Atribui-se aos conversores de potência grande 
importância na manipulação da energia solar, pois a tensão elétrica produzida pelas placas 
não se enquadra nas características exigidas para consumo. Assim, a experiência no 
desenvolvimento destes equipamentos para geração fotovoltaica faz-se primordial e será 
objeto de trabalho em laboratório, ensaiando conversores com diferentes arquiteturas. Por 
fim, elaboram-se ensaios técnicos com o intuito de avaliar o protótipo, analisando suas 
características elétricas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Energia elétrica, sistemas fotovoltaicos, energia solar. 
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PESQUISA, ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA. 

 
 
1.INTRODUÇÃO 

No início da década de 80, pesquisadores de várias partes do mundo atentaram para a 
situação energética global, visualizando o crescimento da demanda de energia elétrica 
contrapondo-se a tendência de escassez dos combustíveis fósseis, verificada durante a 
primeira crise do petróleo no final da década de 70. Portanto, foi nesta época que a busca 
por fontes de energia renováveis e não-poluentes cresceu consideravelmente.  
 
Neste contexto, a energia solar aparece como uma das principais alternativas para este 
quadro, pois é abundante, permanente, renovável, não polui e nem prejudica o ecossistema.  
Os sistemas fotovoltaicos surgiram primeiramente para aplicações em operações espaciais 
e posteriormente como uma alternativa de geração de eletricidade para pequenas 
aplicações em lugares geralmente isolados ou que não tinham possibilidade de 
fornecimento convencional. O desenvolvimento da tecnologia de fabricação das células e a 
utilização de novos materiais semicondutores fizeram que o custo médio de geração de 
eletricidade desses sistemas atingisse níveis muito atrativos para o caso específico da 
eletrificação rural. No entanto, a característica não poluente desse sistema, fez com que 
países preocupados com a redução dos efeitos ambientais do setor energético encorajassem 
a implementação de sistemas fotovoltaicos em áreas urbanas para operarem em paralelo 
com a rede elétrica convencional, e desse modo, melhorar a participação das tecnologias 
renováveis na sua matriz energética. 
 
O Brasil ainda não possui grande experiência com sistemas fotovoltaicos conectados à rede 
elétrica, como nos países desenvolvidos. Aqui, há incentivos apenas, para sistemas 
autônomos, levando energia a lugares distantes, com o objetivo de incentivar o 
desenvolvimento sócio-econômico dessas regiões, diferentemente do que ocorre nos países 
desenvolvidos, onde o foco, é a busca por fontes limpas e não-poluentes de energia.  
Assim, estamos desenvolvendo um projeto que permite a evolução e crescimento da equipe 
técnica do NUPPEN, que esta buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável da 
sociedade através da divulgação de informações sobre energias renováveis. Para tanto, 
inicialmente, fez-se um levantamento do estado da arte da tecnologia fotovoltaica, 
estudando e avaliando os aspectos técnicos relevantes, para logo em seguida, desenvolver 
em laboratório, um protótipo de sistema de geração através de placas solares.  
 
Neste trabalho, mostraremos de inicio um levantamento de dados sobre a situação atual do 
Brasil em relação ao uso da energia solar, em seguida, será feita uma breve explanação 
sobre o principio de funcionamento e as aplicações dos componentes de um sistema 
fotovoltaico. 
 
No nosso trabalho, será dado um maior enfoque ao controlador e ao inversor de carga, que 
estão sendo estudados e montados em laboratório, sendo necessário para tanto, 
entendermos seu principio de funcionamento e sua função dentro de um sistema de geração 
fotovoltaico.   
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Por fim, serão abordadas as simulações feitas em laboratório para a montagem do 
controlador e do inversor de carga. 
 
 
2. LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE 
 
Atualmente, o Brasil possui como parcela de sua matriz energética dedicada à geração de 
energia elétrica, segundo o ONS (Operador Nacional do Sistema), uma capacidade 
instalada de aproximadamente 67,9 GW, considerando-se apenas o sistema interligado. 
Deste total, 60,3 GW correspondem às usinas hidrelétricas e 7,6 GW a usinas térmicas, 
incluindo as nucleares.  
 
A razão da preferência pela implantação de usinas hidroelétricas deve-se, primordialmente, 
a ampla disponibilidade de recursos hídricos no país e a competitividade econômica que 
tais fontes apresentam.  
 
Mas, as usinas hidrelétricas exigem grandes reservatórios para regularizar a vazão entre os 
períodos de secas e chuvas, além de sistemas de transmissão de grande porte, uma vez que 
normalmente estão distantes dos centros de carga, concentrando assim a geração em pontos 
isolados o que torna impraticável a transmissão da energia elétrica para áreas muito 
afastadas, sobretudo, as áreas rurais.  
 
Apesar de não ocorrer emissão de poluentes para a atmosfera, as hidroelétricas produzem 
um impacto ambiental ainda não adequadamente avaliado, devido ao alagamento de 
grandes áreas cultiváveis, alem disso, as reservas brasileiras para esse tipo de geração 
tendem a se esgotar nas próximas décadas.  
 
Dados do Ministério de Minas e Energia mostram que 25 milhões de brasileiros, ou mais 
de 100 mil propriedades rurais, não têm acesso à energia elétrica.  
Na Figura 1, pode ser observado o mapa da exclusão elétrica brasileira.  

 
Figura 1 – Mapa da exclusão elétrica brasileira. 

 
Nesse contexto, a energia solar entra como uma alternativa viável e econômica para levar 
energia elétrica às áreas mais afastadas, especialmente porque o Brasil está localizado em 
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sua maior parte, na região intertropical, daí, possuir grande potencial de energia solar 
durante todo o ano.  
 
A ilustração abaixo mostra o índice de radiação solar no Brasil. 
 

 
Figura 2 – Índice de radiação solar no Brasil. 

 
O Brasil ainda não investe suficientemente na utilização da energia solar, mas, é certo que 
o país já atentou para o uso das energias alternativas. 
 
Segundo dados da ANEEL, desde 1994 foram investidos mais de US$ 37,25 milhões em 
sistemas alternativos de geração de eletricidade, a partir de programas que incentivam sua 
utilização, como o “PRODEEM” e o atual “LUZ PARA TODOS”.  
 
Abaixo se pode observar um exemplo da geração de energia elétrica por meio de painéis 
solares na eletrificação rural. 

 

 
Figura 3 – Comunidades atendidas pelos programas de eletrificação rural 
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3. SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Um sistema fotovoltaico é definido como um conjunto de dispositivos que possibilitam 
transformar energia solar em energia elétrica. É composto basicamente por: 

• Painel ou módulo solar – informado por células fotovoltaicas que convertem 
a energia da luz em eletricidade. A luz é formada por fótons, partículas de 
energia luminosa, que ao se chocarem com as células do painel, causam a 
transferência desta energia aos elétrons que constituem a célula 
fotovoltaica; 

• Controlador de carga –  É um instrumento eletrônico que tem entre suas 
funções: proteger o módulo solar contra o retorno de energia da bateria, 
proteger a bateria quando o módulo fornecer excesso de carga, controlar o 
estado de carga e descarga da bateria; 

• Bateria – Sua função é acumular a energia produzida pelo módulo solar e 
disponibilizá-la posteriormente para uso; 

• Inversor –  Tem a função de transformar corrente contínua (12V) em 
corrente alternada (110/220V). 

Na figura abaixo, pode-se visualizar um diagrama típico de um sistema solar fotovoltaico. 

 

Figura 4 – Esquema de um sistema fotovoltaico. 

 

O sistema fotovoltaico começa a funcionar a partir da transformação da energia luminosa 
do sol em energia elétrica que é feita pelas células fotovoltaicas, estas células são feitas de 
um material semicondutor, em geral, o silício. Basicamente uma célula solar é uma junção 
PN que ao sofrer a incidência de luz irá produzir uma corrente elétrica. 
Essa energia elétrica é transmitida para o controlador de carga que vai regular o nível de 
tensão que será armazenada na bateria, conectando-a ou não ao sistema, para a alimentação 
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de cargas alternadas. A conversão de energia contínua, fornecida pela bateria, para energia 
alternada é feita através do Inversor. 
 
 
4. PRÍNCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR DE CARGA E DO 
INVERSOR. 
 
O controlador de carga e o inversor têm responsabilidade direta na vida útil da bateria, 
regulando seu nível de carregamento através da conexão do módulo solar à bateria e da 
bateria à carga. Mostra-se na figura 5 o circuito de controle responsável pelos comandos 
dos dispositivos supracitados. Observa-se que há um único sinal de referência para os dois 
sinais de comando.  
 

 
Figura 5 – Circuito de controle do controlador de carga e do inversor. 

 
 
Os gráficos da figura abaixo mostram os possíveis estados de operação do controlador e do 
inversor, permitindo que a bateria funcione apenas em níveis de carregamento 
recomendados pelo fabricante. Assim, têm-se na figura 6a o comportamento do sinal de 
comando do MOSFET que faz a conexão entre a bateria e a placa solar e na figura 6b o 
sinal de comando para o CI456 que controla o funcionamento dos MOSFETs no circuito 
de força do inversor, vistos na figura 7, que alimenta a carga. 
 

 
Figura 6 – Gráficos dos sinais de comando do circuito de força do controlador e do 

inversor de carga. 
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Figura 7 – Circuito de força do inversor. 
Quando o valor de tensão na bateria atinge um valor máximo (especificado pelos 
fabricantes), o controlador desliga o MOSFET desconectando a bateria do módulo solar. O 
MOSFET permanece desligado por certo período de tempo para não ser danificado. Assim 
que a bateria descarrega a um valor adequado, o controlador aciona a chave, MOSFET, 
conectando a bateria ao módulo solar. Este comportamento conhecido como ciclo de 
histerese pode ser observado na figura 6a. 
 
Por outro lado, quando a bateria atinge um valor de tensão mínimo, desliga-se o MOSFET 
para desconectar o inversor da bateria, desligando a carga. A partir do momento que a 
bateria atingir o valor máximo adequado de tensão o MOSFET é novamente acionado 
conectando a bateria ao inversor.   
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5. RESULTADOS OBTIDOS EM SIMULAÇÃO. 

 
Com base nas pesquisas feitas estão sendo desenvolvidas algumas simulações com o 
intuito de se produzir um protótipo de um controlador e um inversor de carga, para isso foi 
utilizado o circuito que segue abaixo. 
 

 
Figura 8 – circuito do controlador de carga. 

 
 

Observa-se que a figura 8 compõe um circuito schmitt trigger, pois apresenta uma 
realimentação positiva, permitindo que seu sinal de saída tenha o comportamento de um 
ciclo de histerese. A partir de simulações feitas no Electronics Workbench obteve-se os 
seguintes resultados:  

 

 
Podem-se observar neste gráfico os valores obtidos nas simulações feitas. Porém estes 
valores precisam ser revistos, pois não estão adequados com os valores esperados. As 
simulações continuam sendo feitas até que se chegue aos resultados esperados.  
O circuito de força do inversor também está sendo implementado e simulado.    
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RESUMO 
Este artigo analisa a expansão e os impactos socioambientais do Seridó Norte-rio-grandense 
como resultantes do processo da indústria de cerâmica vermelha ou estrutural. Desde 1980 a 
produção de produtos cerâmicos estruturais vem se expandindo pelo território do gado-algodão-
agricultura de subsistência, criando uma nova territorialidade, com o uso do espaço para a 
produção industrial de produtos cerâmicos vermelhos, principalmente com a produção de telhas 
e tijolos. Assim, decorrente dessa nova territorialização, os principais impactos socioambientais 
se fazem presentes no aumento e na geração de empregos e oportunidades para os habitantes dos 
municípios desse recorte espacial, mas também, são sentidos e visualizados por meio do 
desmatamento, da aceleração do processo de desertificação, de grandes acúmulos de rejeitos ao 
longo de seu território, na freqüência de gripe, asma, rinite, escoliose, dores de cabeça, 
queimaduras e outros danos à saúde dos trabalhadores das indústrias ceramistas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Território, cerâmica vermelha, impactos ambientais. 
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A CERÂMICA VERMELHA NO SERIDÓ NORTE-RIO-GRANDENSE: A 

EXPANSÃO E OS SEUS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 
 
 
INTRODUÇÃO 
O trabalho em tela tem como objetivo principal analisar os impactos socioambientais resultantes 
do processo de expansão da indústria de cerâmica vermelha no Seridó Norte-rio-grandense. A 
atividade de produção dos produtos cerâmicos vem tomando o território das antigas atividades 
econômicas da região e criando uma nova territorialidade. Decorrentes dessa nova atividade 
produtiva aumentaram os empregos e a geração de renda dos municípios, mas, junto a esses 
benefícios, os problemas socioambientais existentes nessa região vêm a cada dia aumentando e 
criando complicações para os habitantes dessa região. Isso tem decorrido devido às más técnicas 
dessa produção, que são ainda muito arcaicas, fazendo com que o processo seja um agente 
gerador de impactos ambientais, quase que inteiramente, negativos.  
 
A cerâmica vermelha no Rio Grande do Norte está distribuída em três grandes pólos; o do Vale 
do Açu, da Grande Natal e, do recorte espacial em pauta, o Seridó. Essa região possui mais de 
45% de toda a produção de produtos cerâmicos do estado.  
 
Esse trabalho foi desenvolvido junto à pesquisa intitulada “a expansão da indústria de cerâmica 
vermelha no Seridó Norte-rio-grandense e os impactos socioambientais”. A metodologia 
utilizada para a execução deste se deu por meio de pesquisa exploratória, levantamento e coleta 
de dados secundários existentes sobre a cerâmica no Seridó Norte-rio-grandense, pesquisa de 
campo e entrevista por telefone. 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Para um bom entendimento do atual processo produtivo da cerâmica no Seridó, é necessário que 
se faça uma análise teórica do objeto de estudo em relação ao recorte espacial em tela. Para isso 
seguimos os pensamentos e idéias dos autores que refletidos a seguir. 
 
Nesse trabalho, consideramos território como sendo uma área específica que está vinculada à 
apropriação “de um espaço por um determinado grupo” que passa a exercer um poder 
econômico, político e social, no que se refere a sua formação, organização e gestão (CORRÊA, 
1997, p. 18). O território, no sentido de Sack (1986) pode ser definido como sendo uma área 
demarcada, isto é, de influência e controle, e que o mesmo necessita ser monitorado, envolvendo 
não somente uma ação presente, mas também futura por parte de todos os indivíduos ou grupos 
que estejam exercendo o seu controle. 
 
A cerâmica, de acordo com Limaverde (1983 p. 3), é “todo e qualquer produto obtido pela 
moldagem e queima de uma mistura íntima de matérias-primas minerais”. Por ter esse conceito 
bastante amplo, a cerâmica pode ser classificada em branca, esmaltada ou vermelha/estrutural. 
 
A cerâmica branca são todos os produtos que após a queima apresentam-se esbranquiçados, que 
em geral, são os azulejos, as porcelanas, as louças e etc. Prosseguindo, de cerâmica esmaltada, 
entendemos como os produtos que depois de queimados sofrem um processo de esmaltação a 
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maioria das vezes sinterizados. Finalmente, a cerâmica vermelha, são todos os produtos que após 
a queima apresentam-se caracteristicamente avermelhados. (LIMAVERDE, 1983). 
 
Para explicar a influência das técnicas arcaicas da produção dos produtos cerâmicos, nas 
mudanças socioambientais ocorrentes no território seridoense, usamos o pensamento do 
professor Milton Santos (2006). Ele afirma que se atribui às técnicas um papel central na análise 
espacial do território. Por meio do exame destas é possível se compreender o caráter das relações 
sociais e o rebatimento das ações humanas sobre a natureza, em cada instante das divisões social 
e territorial do trabalho. 
 
Faz-se importante colocar então, que o espaço se dá concomitantemente ao processo de produção 
da sociedade por meio do trabalho, permeado por relações que acontecem em interação com a 
natureza. Portanto, não é um espaço estático, nem acabado, mas uma produção humana 
ininterrupta (CARLOS, 1982). 
 
Se tratando do processo de apropriação do território Seridoense e do surgimento da nova 
territorialidade cerâmica podemos citar Casseti (1991, p. 20). O autor, em sua obra Ambiente e 
apropriação do relevo, afirma que “uma nova estrutura socioeconômica implantada em uma 
determinada região implica uma nova organização de espaço, que por sua vez modifica as 
condições ambientais anteriores”, resultando numa verdadeira problemática ambiental. É o que 
acontece no território seridoense quando apropriado para a produção e uso da cerâmica 
vermelha.  
 
Para trazer uma aproximação dos atuais impactos ambientais decorrentes das indústrias de 
cerâmica, é importante ressaltar que, de acordo com a norma ABNT NBR-ISO 14001/2004, 
impacto ambiental é qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte 
no todo, ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização (ABNT NBR-ISO 
14001/2004, 2004, p.2). Já Sánchez, usa em sua obra Avaliação de impacto ambiental: conceitos 
e métodos seu conceito de impacto ambiental que diz ser alguma “alteração da qualidade 
ambiental que resulta na modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação 
humana” (SÁNCHEZ, 2006 p.32). 
 
A nosso ver, esses referenciais teóricos são imprescindíveis para que possamos analisar e avaliar 
a expansão e os impactos socioambientais resultantes da indústria de cerâmica vermelha. Para 
nós, a apropriação desse território para a produção de telhas e tijolos, tem acarretado efeitos 
drásticos ao meio ambiente e a sociedade, propiciando inúmeras perversões socioambientais, que 
precisam ser melhor descritas e analisadas. 
 
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, EXPANSÃO E PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA 
CERÃMICA VERMELHA OU ESTRUTURAL 
 
O Seridó Norte-rio-grandense, aqui compreendido por duas microrregiões geográficas1, está 
localizado geograficamente na mesorregião central, na posição sul do Rio Grande do Norte, 
sendo essa a área de maior semi-aridez do estado e caracteriza-se por forte insolação, 
temperaturas relativamente altas e pelo regime de chuvas escasso e irregular. Possui 

                                                 
1 Conforme podemos observar na figura 01, o Seridó é formado por 17 municípios divididos em 
duas microrregiões, sendo elas o Seridó Oriental e o Seridó Ocidental. 
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concentração de precipitações de apenas três meses ao ano, fazendo-se assim uma das áreas de 
maior desertificação do Estado 
 

 
Figura 01 – Mapa das microrregiões do Seridó Oriental e Ocidental do Rio Grande do Norte 

Elaboradora: NUNES, A. C. de P. (2008) 
Fonte: Banco de dados do IBGE/2006 

 
 
 
O Seridó Norte-rio-grandense teve sua dinâmica territorial atrelada historicamente por ações de 
territorialização da natureza associada ao desenvolvimento da trilogia gado-algodão-agricultura 
de subsistência. O processo de ocupação dessa área Potiguar não se deu diferentemente das 
demais áreas do interior do semi-árido nordestino. Os municípios desse recorte espacial surgiram 
das fazendas de gado localizadas nos rios sertanejos existentes ao longo de seu território. A partir 
dessas fazendas com a criação do gado, o processo de ocupação foi se expandindo, fazendo 
surgir duas novas atividades econômicas importantes: o algodão e a agricultura de subsistência. 
Essa tríade econômica gado-algodão-agricultura de subsistência predominou até 1980, pois foi a 
partir dessa época que a cerâmica vermelha começou a tomar o seu espaço e criar a sua 
importância na economia do Seridó.  
 
Dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) em 2001 
apontam que no Brasil existem cerca de 11.000 empresas de cerâmica e que no Rio Grande do 
Norte esse número chega a 206, sendo importante destacar que neste estado a cerâmica está 
dividida em três pólos: o do Seridó (considerado o de maior expressão pela sua atual 
produtividade, concentrando mais de 45% do número de empresas), o do Vale do Açu e da 
Grande Natal (CARVALHO, LEITE, RÊGO, 2001). Estudos realizados atualmente por Carvalho 
(2008) mostram que no Seridó o número de empresas ceramistas é de 98 (ver Tabela 01). 
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Tabela 01 – Número de cerâmicas vermelhas no Seridó potiguar 

Município Número de 
estabelecimentos 

Acari 07 
Caicó 05 

Carnaúba dos Dantas 16 
Cruzeta 09 

Currais Novos 05 
Equador 01 
Ipueira 0 

Jardim do Seridó 09 
Jardim de Piranhas 01 

Ouro Branco 03 
Parelhas 35 

Santana do Seridó 06 
São Fernando 0 

São José do Seridó 01 
São Jõao do Sabugi 0 

Serra Negra do Norte 0 
Timbaúba dos Batistas 0 

Total 98 
Fonte: Carvalho (2008) 

 
 
As indústrias de cerâmica vermelha compreendem as que se dedicam à fabricação de produtos 
cerâmicos estruturais utilizados na construção civil. Essas indústrias caracterizam-se por usar 
argilas (do tipo massapé) de baixo ponto de sinterização, de teores elevados de ferro e de 
composição mineralógica bem definida. De acordo com Santos (1975, p.2), a argila é um 
material terroso, de granulação fina, que geralmente adquire, quando umedecida com água, certa 
plasticidade e quimicamente são formadas essencialmente por silicatos hidratados de alumínio, 
ferros e magnésio. Têm por insumos básicos a argila, a lenha e água, que são utilizados por cada 
uma da melhor forma possível, sempre considerando a relação custo-benefício (FIERN, 2001). 
 
É importante ressaltar que antes do aparecimento das indústrias, já era comum a fabricação de 
produtos cerâmicos pelas olarias as quais produzem as mesmas telhas e tijolos, porém, de 
maneira totalmente artesanal. Os produtos cerâmicos vermelhos destacam-se entre outros 
materiais, por sua grande resistência mecânica, leveza, durabilidade e por sua estabilidade 
química resistente a materiais agressivos que degradam outros materiais como o metal. 
 
O setor da cerâmica vermelha constitui um grupo de empresas cujo processo de conformação 
mecânica é comum a maioria delas, processo este que é dividido em três etapas básicas mais a 
etapa de estocagem e venda. 
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Figura 02 – O processo produtivo da cerâmica e suas etapas 

 
A partir da figura observamos a divisão das etapas de produção, comum à grande maioria das 
indústrias de cerâmica do Seridó. A primeira etapa ou conformação mecânica, como é 
conhecida, consiste na preparação da argila bruta através do processo de mistura (adicionando 
barro vermelho e água), limpeza, amassamento e extrusão. Esse processo muitas vezes é 
realizado sem as devidas técnicas de análise da qualidade das argilas utilizadas, comprometendo 
a qualidade dos produtos obtidos. Posterior a essa etapa, vem o processo de secagem das telhas, 
esse demanda grande quantidade de energia térmica, geralmente solar, que é usada para evaporar 
a água que foi necessária adicionar em processos anteriores. 
 

 
Figura 03 – Processo de secagem da indústria ceramista 

Foto: NUNES, A. C. de P. (2008) 
 

Após a etapa ilustrada na figura acima, a telha já seca segue para a etapa de queima. Esta é a fase 
em que os produtos cerâmicos são submetidos ao tratamento térmico onde sofrem 
transformações físico-químicas, alterando-lhes as propriedades mecânicas e conferindo-lhes as 
características inerentes a todo produto cerâmico.   
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Figuras 04 e 05 – O forno e a queima da lenha, ambos do processo de queima da telha 

Fotos: NUNES, A. C. de P. (2008) 
 

Por fim, após a queima, a telha está pronta para ser exportada e vendida. Porém, devido às más 
técnicas de produção citadas nem sempre as telhas ficam com as características precisas e 
inerentes as boas telhas de cerâmica vermelha, quebras e alterações na cor são frequentemente 
fatores que desvalorizam centenas das telhas produzidas em cada forno ao fim do processo. 

 

 
Figura 06 – Telhas prontas para a venda 

Foto: NUNES, A. C. de P. (2008) 
 
Como podemos observar na figura 06, nem todas as telhas adquirem a cor avermelhada ideal ao 
bom produto cerâmico, dessa forma, esse produto torna-se pouco procurado e bastante 
desvalorizado..  
 
 
OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA CERÂMICA VERMELHA 

 
As mesmas técnicas que produzem telhas e tijolos de má qualidade influenciam no caráter das 
relações sociais e no rebatimento das ações humanas sobre a natureza (Santos, 2006 p. 5). Ou 
seja, as técnicas do processo de fabricação arcaico interagem diretamente com o meio ambiente, 
gerando os impactos ambientais aqui demonstrados. 
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Como já citado, abordamos um conceito de impacto onde, todas as mudanças geradas no meio 
ambiente por uma determinada ação de interação com a natureza, podem ser consideradas um 
impacto ambiental. Dessa forma a geração de emprego, renda e oportunidades bem como, 
acúmulo de capital e crescimento e desenvolvimento dos municípios, podem ser descritos como 
os principais impactos socioambientais positivos e benéficos da produção de produtos cerâmicos 
estruturais no Seridó 
. 
As mesmas técnicas que possibilitam os benefícios acima, são geradoras de vários impactos 
relevantemente negativos. Para começar, além da má qualidade dos produtos devido a falta de 
análise da argila bruta, do devido controle no processo de mistura, do dimensionamento preciso 
das máquinas e da queima totalmente rústica o produto final fica muitas vezes pouco resistente 
quebrando facilmente durante seu manuseio e transporte, criando grandes pilhas de rejeitos 
cerâmicos em seu próprio território conforme observa-se nas figuras 07 e 08. 
 

    
Figuras 07 e 08 – Rejeitos acumulados pelo território da cerâmica devido às más técnicas de 

produção 
Fotos: NUNES, A. C. de P. (2008) 

 
 

Além desse grande desperdício e acúmulo de rejeitos, a cerâmica é causadora de outros impactos 
socioambientais prejudiciais de bastante relevância. Esses impactos são causados em grande 
parte pelas técnicas de extração dos seus principais insumos: a argila e a lenha. Sobre a extração 
de argila, insumo e matéria-prima das telhas e tijolos, o relatório da FIERN (2001, p. 32) diz: 
 

A lavra das argilas é feita como atividade informal através de retroescavadeiras, 
tratores de esteira, tratores de pneu com buldozer, escavadeiras Ponklan, etc. Em todos 
os casos a mina é a céu aberto, com as cavas apresentando formatos irregulares, de 
diversas profundidades. Não há um planejamento da lavra. Como não se conhece a 
espessura da camada, nem a sua variação composicional, ela é toda improvisada. Não 
há a preocupação ambiental de recuperar a área lavrada, embora esta atividade 
necessite de planejamento e acompanhamento feito por profissionais qualificados. 

  
A partir dessa citação podemos considerar que o processo de extração de argila tem se dado de 
maneira imprudente e improvisada. Isso tem sido um fator que contribui diretamente no 
assoreamento de rios e desvio de seus percursos; na intensificação do processo erosivo nas 
várzeas destes rios e de açudes; na eliminação de solos férteis e até no estancamento de suas 
águas possibilitando a ploriferação de insetos transmissores de doenças à população. As figuras 
07 e 08 ilustram o momento em que a argila é retirada das minas a céu aberto. 
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Figuras 07 e 08 – Extração de argila por pá carregadeira e retroescavadeira 
Foto: FIERN, 2001 

 
Ainda no relatório da FIERN (2001, p.35), mas agora discutindo sobre o fornecimento da lenha é 
exposto que: 

O fornecimento de lenha depende de autorização do IBAMA. Como não existem 
florestas artificiais plantadas com a finalidade de abastecer o setor, o fornecimento fica 
na dependência de desmatamentos em áreas específicas feitos para outras finalidades, 
como por exemplo, o desmatamento feito para fins agrícolas ou de formação de 
pastagem. Não há desmatamentos legalizados em quantidade suficiente, o que faz com 
que boa parte da lenha consumida no setor seja de procedência desconhecida.   

 
O uso da mata nativa para a queima dos produtos cerâmicos tem resultado em diversos impactos 
ambientais negativos, como diz REIS (1988), “o uso inadequado do suporte físico vai, aos 
poucos, dizimando a flora e a fauna, diminuindo a capacidade produtiva dos solos, exaurindo as 
nascentes e assoreando os mananciais”. Nessas palavras, o autor se refere ao processo de 
desertificação, que é bastante freqüente em todo o Nordeste e predominante no semi-árido 
seridoense. Vem se tornando cada vez maior a desertificação nas áreas onde a argila e a lenha 
são extraídas, tornando-se motivo de grande preocupação para a população local e para todos os 
indivíduos que, mesmo que indiretamente, são afetados por tal processo. A lenha quando 
queimada gera ainda mais um impacto socioambiental a ser comentado, ela lenha libera gases 
altamente poluentes, que deveriam ser controlados ou filtrados para impedir sua emissão na 
atmosfera, porém esses gases são liberados junto à fumaça sem qualquer tratamento ou técnica 
de prevenção. 
 
No que diz respeito aos trabalhadores das indústrias ceramistas, esse segmento tem empregado, 
em sua grande maioria, trabalhadores inexperientes e sem qualquer formação educacional. Esses 
trabalhadores não têm remuneração digna como prenunciam os seus patrões, trabalham com 
equipamentos de proteção precários e improvisados, com grande exposição ao sol, expostos a 
muita poeira e grande poluição sonora. Nessas condições de trabalho diário, torna-se comum o 
aumento e freqüência de gripes, pneumonias, escoliose, asma, irritação nos olhos, dores de 
cabeça, doenças de pele e queimaduras (ver figura 09). 
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Figura 09 – Precária condição de trabalho imposta aos operários das indústrias de cerâmica 

vermelha 
Foto: COSTA, R. F. da; (2008) 

 
Considerações finais 
 
Diante da exposição feita até aqui, apresentamos como considerações finais as de que a indústria 
de cerâmica vermelha ou estrutural constitui-se numa realidade concreta de domínio e controle 
do território seridoense por meio da crescente produção de produtos cerâmicos, numero de 
indústrias, geração de acumulo de capital, mas também, permeada por inúmeros impactos 
socioambientais negativos, como a aceleração do processo de desertificação, grandes acúmulos 
de rejeitos ao longo de seu território, maior freqüência de gripe, asma, rinite, escoliose, dores de 
cabeça, queimaduras e outros danos à saúde dos trabalhadores das indústrias ceramistas, entre 
outros. Assim, podemos afirmar que faz-se necessária, e com urgência, a conscientização que os 
recursos naturais são escassos e finitos pelos empresários da cerâmica vermelha, visto que a 
produção da cerâmica tem se dado sem essa visão e sem calcular os danos que esse processo 
causa e pode causar para os habitantes desse território e para as futuras gerações. 
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RESUMO 
A qualidade mínima dos combustíveis consumidos no País é garantida por especificações 
técnicas determinadas em legislação, e sua manutenção garante o bom desempenho dos veículos 
e minimiza os impactos ambientais da queima. A gasolina comercializada nos postos 
revendedores pode ser classificada como gasolina comum tipo C ou aditivada. As propriedades 
físico-químicas da gasolina são determinados em ensaios, realizados de acordo com as Normas 
Brasileiras (NBR) e as normas da American Society for Testing and Materials (ASTM). No 
presente trabalho foi realizada a comparação das propriedades físico-químicas de gasolina 
comum e aditivada com relação aos parâmetros legais vigentes. Foram coletadas 100 amostras 
de gasolina, sendo 50 comuns e 50 aditivadas e estas foram submetidas às análises de cor e 
aspecto, massa específica, octanagem, teor de álcool etílico anidro combustível e destilação. 
Após a realização das análises, verificou-se a conformidade de todas as amostras com as 
especificações em vigor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
e concluiu-se, também, que a presença de aditivos não provoca alterações nas propriedades 
físico-químicas da gasolina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gasolina; aditivo; propriedades físico-químicas.  
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE 
GASOLINAS COMUM E ADITIVADA 

 
 

INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento dos motores e constantes mudanças na legislação ambiental trazem à 
tona a necessidade de se controlar a qualidade dos combustíveis. No Brasil, esse 
acompanhamento vem sendo realizado através do Programa de Monitoramento da 
Qualidade dos Combustíveis, desenvolvido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) e executado por 23 laboratórios que abrangem todo o 
território nacional. O Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes (LCL-UFRN) é 
credenciado pela ANP e responsável pelo monitoramento dos estados do Rio Grande do 
Norte e Paraíba. 
A qualidade dos diversos tipos de combustíveis consumidos no País é garantida por 
especificações técnicas determinadas em legislação. Para cada produto são estabelecidas 
características físicas e químicas, bem como limites de contaminantes. Embora o programa 
de qualidade envolva todos os combustíveis, a gasolina destaca-se por ser um dos 
principais combustíveis automotivos usados no País. A manutenção de sua qualidade 
garante o bom desempenho dos veículos e minimiza os impactos ambientais da sua 
queima.  
A gasolina comercializada no Brasil deve atender às especificações estabelecidas pela 
Portaria ANP nº 309/2001. Os seguintes tipos são comercializados em postos revendedores 
de combustíveis: a gasolina comum tipo C, que é preparada pelas companhias 
distribuidoras, que adicionam álcool etílico anidro combustível à gasolina comum tipo 
“A”, de forma que o teor de álcool na gasolina final atinja as porcentagens determinadas 
pela legislação; a gasolina aditivada tipo C, que além do álcool etílico anidro, recebe ainda 
aditivos, que possuem propriedades detergentes e dispersantes e contribuem para a 
minimização de formação de goma no motor, proporcionando melhor desempenho do 
combustível. Para diferenciar da gasolina comum, a aditivada recebe um corante. 
Os parâmetros analíticos da gasolina são determinados em vários ensaios, realizados de 
acordo com as Normas Brasileiras (NB), os Métodos Brasileiros (MB) da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e as normas da American Society for Testing and 
Materials (ASTM).  
A cor indica a tonalidade do combustível. Nas gasolinas comuns tipo “C”, a cor pode 
variar de incolor a amarelo. Por sua vez, a gasolina aditivada recebe um corante para 
diferenciá-la das demais, sendo na maioria das vezes verde. O aspecto é verificado 
visualmente, observando-se a aparência da gasolina comum e aditivada e esta deve 
apresentar-se límpida e isenta de materiais em suspensão. 
A massa específica é definida como a relação entre a massa específica da gasolina a 20 oC 
e a massa específica da água a 4 oC. O valor da massa específica é importante para a 
obtenção de uma mistura combustível/ar balanceada. 
A quantificação do teor de álcool etílico anidro combustível faz-se necessária para 
controlar a quantidade de álcool adicionada. Se o álcool for adicionado em excesso, ou em 
teor menor que o previsto na legislação, poderá comprometer o funcionamento dos 
veículos. 
A volatilidade é o principal determinante da tendência de uma mistura de hidrocarbonetos 
de produzir vapores potencialmente explosivos. Os pontos de destilação usualmente 
controlados são 10%, 50%, 90% evaporados e o ponto final de ebulição (OLIVEIRA et al., 
2004), além do resíduo final de destilação. 
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A octanagem indica o limite máximo de compressão que a mistura vapor de combustível 
mais ar dentro da câmara de combustão pode sofrer, sem que haja combustão antes da vela 
de ignição soltar a centelha. Os dois métodos mais utilizados para determinar a capacidade 
antidetonante da gasolina são: o Método Motor (MON – Motor Octane Number) e o 
Método Pesquisa (RON – Research Octane Number) (LOUREIRO, 2005). O MON avalia 
a resistência da gasolina à detonação quando o motor está submetido a condições mais 
severas, em alta rotação e plena carga, sendo um indicador da capacidade antidetonante em 
altas velocidades. O RON avalia essa resistência quando o motor opera em condições 
suaves, servindo como indicador dessa capacidade em velocidades baixas e médias. O 
Índice Antidetonante (IAD) é um parâmetro adicional de qualidade de octanagem, 
calculado pela média entre os dois métodos. 
O trabalho teve como objetivo fazer uma comparação dos parâmetros físico-químicos de 
amostras de gasolina comum e aditivada, levando em consideração os parâmetros legais 
vigentes.  
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 Destilador automático, marca ISL, modelo AD86 5G; 
 Densímetro automático marca Mettler Toledo, modelo DE-40; 
 Aparelho portátil de espectroscopia da região do infravermelho analisador de gasolina, 

marca PETROSPEC, modelo GS-1000; 
 Provetas de 1000mL, marca Roni Alzi®; 
 Provetas de 100mL, marca Schott Duran®. 

 
 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Foram coletadas 100 amostras de gasolina, de 1L cada, em diferentes postos revendedores 
do Estado do Rio Grande do Norte. Dentre estas, 50 de gasolina comum e 50 de gasolina 
aditivada. Os combustíveis foram armazenados em frascos de polietileno tereftalato de cor 
âmbar e levadas ao refrigerador, sendo mantidas à temperatura de 10 °C, até a realização 
das análises. Em seguida, foram realizados os ensaios para a caracterização físico-química 
de cada combustível, de acordo com as normas ABNT e ASTM. 
 
 
• Cor e aspecto 
Um volume da amostra previamente homogeneizada foi colocada em uma proveta de 1000 
mL. A cor e o aspecto da gasolina foram observados e o resultado fornecido de acordo com 
a classificação: (i) Límpido e isento de impurezas; (ii) Límpido com impurezas; (iii) Turvo 
sem impurezas e (iv) Turvo com impurezas. A cor é reportada por método visual. 
 
 
• Massa específica 
A massa específica das amostras de gasolina foi determinada seguindo as normas ASTM D 
4052, utilizando-se um densímetro digital  de bancada DE-40,  fabricado pela Mettler 
Toledo (Figura 1). No tubo do densímetro foi introduzido cerca de 0,7 mL de gasolina. Em 
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seguida, observou-se a amostra no tubo a fim de evitar a ocorrência de bolhas. A leitura foi 
realizada diretamente no visor do equipamento a 20 oC. 
 

 
FIGURA 1 - Densímetro digital de bancada. 

 
 
• Teor de álcool etílico anidro combustível 
A determinação do teor de álcool etílico anidro (AEAC) na gasolina foi realizada conforme 
a norma NBR 13992. Um volume 50 mL da amostra de gasolina foi transferida para uma 
proveta de 100mL previamente limpa e seca, acrescentando-se em seguida 50 mL de uma 
solução aquosa de NaCl (10% m/v). Posteriormente, a proveta foi tampada e invertida por 
10 vezes para completar o processo de extração do álcool pela camada aquosa. A mistura 
ficou em repouso por 15 minutos e finalmente anotou-se o volume final da fase aquosa em 
mililitros. 

 
O teor de AEAC foi calculado utilizando-se a seguinte equação: 

 
AEAC = [(A – 50) x 2] +1                                     equação (1) 

 
Onde: A = volume final da camada aquosa, em mililitros. 
       
      
• Destilação 
Os  parâmetros de destilação (Evaporados, Ponto final de ebulição (PFE) e Resíduos 
Finais) foram determinados seguindo as normas ASTM D 86. As destilações foram 
realizadas nas amostras de gasolina  utilizando-se destiladores automáticos ISL modelo 
AD86 5G. No procedimento, foram medidos 100 mL da amostra de gasolina (à 
temperatura de 16 oC) em uma proveta graduada e calibrada, previamente limpa e seca. 
Esse volume foi repassado para um balão de destilação de 125 mL, limpo e seco. Colocou-
se um dispositivo centralizador, no qual o sensor de temperatura foi ajustado. O tubo de 
vapor do frasco, provido de uma borracha de silicone, foi firmemente encaixado ao tubo do 
condensador. A placa de suporte foi levantada para adaptá-la firmemente contra o fundo do 
balão. A proveta usada para medir a amostra foi colocada sob a extremidade inferior do 
tubo condensador, dentro do banho de temperatura controlada (Figura 2). A destilação foi 
iniciada e os resultados expressos em graus Celsius. As correções necessárias foram 
efetuadas considerando as perdas que ocorreram por evaporação da amostra durante o 
ensaio. Registrou-se também o resíduo da destilação, em %v/v. 
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FIGURA 2 - Destilador automático. 

 
 
• Octanagem 
O No de Octano Motor (MON) e o Índice antidetonante (MON + RON)/2  da gasolina 
foram obtidos utilizando-se um aparelho portátil de infravermelho analisador de gasolina 
fabricado pela PETROSPEC, modelo GS-1000, de acordo com a MB 457. 
Para a realização do teste, o equipamento foi ligado e condicionado por aproximadamente 
30 minutos. Após esse período, um volume de aproximadamente 50  mL da amostra foi 
colocado em um recipiente de vidro compatível com o equipamento. O frasco foi 
rosqueado ao equipamento para que a amostra fosse succionada e analisada. Os resultados 
de Número de Octano Motor (MON) e índice antidetonante, (MON + RON)/2, além de 
outros parâmetros como teor de álcool, teor de benzeno, teor de olefinas, saturados e 
aromáticos, foram obtidos em aproximadamente 5 minutos (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3 - Analisador de gasolina, modelo GS-1000. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização dos ensaios, verificou-se que todas as amostras apresentaram resultados 
em conformidade com as especificações estabelecidas pela Agência Nacional de Petróleo, 
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através da Portaria ANP nº 309 de 2001. O teor de AEAC das gasolinas foi analisado 
conforme a Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA nº 
143/2007. 
 
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos nas análises físico-químicas das amostras de 
gasolina comum, em comparação com as especificações da ANP. 
 

Tabela 1. Resultados obtidos nas análises das amostras de gasolina comum 
Parâmetros Físico-Químicos 

Massa 
Específica T10% T50% T90% PFE Res. MON RON IAD AEAC 

Especificações 

Anotar 
Máx. 65,0  

(°C) 
Máx. 80,0 

(°C) 

Máx. 
190,0 
(°C) 

Máx. 
220,0 
(°C) 

Máx. 2,0 
(%vol.) Mín. 82,0  

Máx. 
87,0 

25 ± 1 
(%vol.) 

Resultados 
772,9 53,7 73,3 166,4 191,4 1,1 82,5 95,7 89,1 25 
768,9 54,2 73,1 167,6 193,9 1,1 82,5 96,1 89,3 26 
753,8 53,5 72,3 169,5 198,3 1,0 82,9 97,3 90,1 26 
753,8 53,0 71,9 166,2 200,7 1,2 82,8 97,2 90,0 26 
756,4 52,6 71,9 166,0 198,9 1,2 82,9 97,4 90,2 24 
749,9 53,1 71,9 163,7 204,0 1,2 83,2 98,6 90,9 25 
749,7 53,3 71,9 163,2 200,1 1,2 83,1 97,8 90,4 25 
750,7 55,5 73,7 170,2 202,6 1,6 83,2 98,0 90,6 24 
748,8 56,0 73,5 169,2 211,2 1,0 83,0 97,7 90,3 25 
749,8 52,9 72,1 164,3 199,9 1,2 83,0 97,7 90,3 24 
752,0 52,4 72,1 162,5 193,9 1,0 83,0 97,0 90,0 26 
752,3 53,3 72,0 161,0 197,7 1,3 83,3 97,4 90,3 26 
752,0 54,5 72,1 162,0 201,1 1,3 83,1 97,1 90,1 25 
751,9 53,2 71,8 163,2 197,3 0,8 83,0 97,2 90,1 26 
752,3 53,3 71,9 159,9 195,9 1,0 83,4 97,5 90,5 25 
751,7 53,5 71,7 164,7 195,9 1,3 82,8 97,1 89,9 25 
758,8 54,5 72,4 165,1 200,4 1,0 82,5 95,7 89,1 26 
765,1 53,7 72,4 161,2 195,2 1,0 83,5 97,2 90,3 25 
756,9 53,1 72,3 164,8 195,6 1,2 82,8 96,0 89,4 25 
764,6 56,0 73,2 162,0 199,3 1,0 83,1 96,4 89,7 25 
759,2 54,0 72,3 157,7 199,4 1,0 82,7 96,1 89,4 25 
746,5 52,7 71,3 164,1 202,3 1,0 84,0 98,6 91,3 25 
746,5 52,3 71,7 165,2 201,3 1,0 83,9 98,5 91,2 25 
745,6 52,4 71,2 162,0 200,6 1,2 83,7 98,3 91,0 25 
746,3 53,7 72,4 165,1 200,0 0,6 83,8 98,4 91,1 25 
747,6 53,3 71,8 165,2 200,6 1,0 83,8 98,5 91,2 25 
747,7 55,3 72,7 164,4 201,9 0,8 83,7 97,8 90,8 25 
748,2 55,0 72,6 163,7 200,7 0,5 83,9 98,8 91,4 25 
749,8 54,4 72,5 166,7 201,4 0,5 84,4 100,2 92,3 25 
746,5 52,6 71,1 163,5 202,4 1,0 83,9 98,5 91,2 25 
746,8 52,1 71,2 164,7 201,1 1,1 84,0 98,6 91,3 25 
744,0 52,3 71,1 161,6 204,3 1,0 83,7 97,2 90,5 25 
747,4 54,3 72,8 164,9 202,0 0,8 84,0 98,5 91,2 25 
746,7 52,8 71,5 163,2 201,1 1,0 83,9 98,1 90,9 26 
748,0 52,9 71,6 164,7 201,8 1,1 84,0 98,5 91,2 26 
743,6 52,5 71,2 160,9 210,3 0,7 83,6 97,2 90,4 25 
746,8 52,9 71,4 162,4 204,1 0,9 84,1 98,6 91,3 25 
746,8 52,4 71,4 162,8 204,3 1,1 86,4 100,2 93,3 26 
747,5 52,2 71,9 166,2 203,0 1,3 85,9 99,6 92,8 25 
748,2 53,7 72,1 168,4 202,4 1,0 85,6 99,0 92,3 25 
747,9 51,6 71,3 164,7 203,5 1,1 86,4 100,4 93,4 26 
746,6 52,6 71,9 165,4 205,6 1,2 86,2 100,1 93,1 25 
746,3 51,9 71,2 160,2 200,0 1,1 86,6 100,3 93,5 25 
746,7 51,9 71,2 163,5 203,0 1,3 86,3 100,5 93,4 25 
749,5 52,8 71,5 161,8 202,8 1,4 83,1 98,5 90,8 25 
752,8 53,0 72,0 162,8 200,9 1,2 83,2 98,0 90,6 25 
749,2 52,7 73,3 167,8 198,4 1,2 83,9 99,0 91,4 25 
747,4 51,8 72,7 163,9 195,4 1,0 83,9 98,7 91,3 25 
750,4 52,5 71,8 163,0 199,9 1,0 83,6 98,4 91,0 26 
747,9 54,4 72,7 166,3 197,7 1,0 84,0 98,9 91,5 25 
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A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos nas análises físico-químicas das amostras de 
gasolina aditivada, em comparação com as especificações da ANP. 
 

Tabela 2. Resultados obtidos nas análises das amostras de gasolina aditivada 
Parâmetros Físico-Químicos 

Massa 
Específica T10% T50% T90% PFE Res. MON RON IAD AEAC 

Especificações 

Anotar 
Máx. 65,0  

(°C) 

Máx. 
120,0 
(°C) 

Máx. 
190,0 
(°C) 

Máx. 
220,0 
(°C) 

Máx. 2,0 
(%vol.) Mín. 82,0  

Máx. 
87,0 

25 ± 1 
(%vol.) 

Resultados 
753,6 53,3 72,2 166,6 201,9 1,2 83,2 97,9 90,6 26 
756,6 52,8 72,0 166,3 199,8 1,3 83,1 97,6 90,3 24 
751,2 52,6 71,9 163,2 199,5 1,1 84,2 99,9 92,0 25 
754,1 51,9 71,6 162,5 196,1 1,0 82,7 96,9 89,8 25 
756,3 53,2 71,7 163,8 195,6 1,1 82,4 96,7 89,6 26 
755,4 53,0 71,8 162,6 195,7 1,1 82,6 96,7 89,7 25 
756,4 52,9 71,8 164,0 196,4 1,1 82,2 96,3 89,3 25 
752,0 54,0 72,3 164,2 199,0 1,2 83,3 97,5 90,4 25 
748,7 52,9 71,9 163,1 201,6 1,2 83,8 98,6 91,2 26 
765,2 54,6 73,2 167,8 190,7 1,0 84,2 98,9 91,5 25 
747,7 52,6 72,0 163,8 200,0 1,0 83,9 98,8 91,3 25 
747,7 53,1 72,1 166,7 201,8 1,4 83,9 98,6 91,3 26 
746,6 52,9 71,9 161,2 197,2 0,8 83,9 98,3 91,1 25 
747,7 53,1 72,1 166,7 201,8 1,4 83,9 98,6 91,3 26 
746,6 52,9 71,9 161,2 197,2 0,8 83,9 98,3 91,1 25 
744,1 52,6 71,6 161,5 207,2 0,7 85,8 98,8 91,3 26 
743,9 52,4 71,6 162,7 205,4 1,0 85,7 98,8 92,2 25 
750,4 53,7 71,8 163,6 205,0 1,2 83,8 99,4 91,6 26 
747,7 53,0 71,7 163,9 200,4 1,4 83,1 97,7 90,4 25 
747,9 53,5 71,8 164,3 199,9 1,4 83,1 97,7 90,4 26 
748,0 53,2 72,0 163,9 201,1 1,4 83,3 97,8 90,5 26 
748,9 53,4 72,3 164,8 203,0 1,4 82,9 97,0 89,9 25 
750,9 52,5 72,4 165,4 204,6 1,3 83,1 97,7 90,4 25 
753,1 52,2 73,0 165,2 199,8 1,8 82,6 96,8 89,7 25 
756,1 52,9 72,1 166,1 205,6 1,7 83,0 97,7 90,3 25 
749,2 52,2 72,3 165,1 201,6 1,3 83,0 97,2 90,1 26 
749,4 51,5 72,0 164,5 203,6 1,3 83,2 97,6 90,4 25 
755,6 51,6 72,2 165,8 209,1 1,3 82,8 97,2 90,0 25 
755,2 51,4 71,9 170,1 206,7 1,4 83,0 98,6 90,8 24 
751,6 53,7 72,2 169,7 211,8 1,1 82,6 97,4 90,0 24 
751,8 55,1 73,5 175,6 211,0 1,6 82,5 97,2 89,8 24 
750,7 55,4 72,9 168,9 207,6 1,4 82,5 97,1 89,8 24 
748,8 53,2 72,1 170,7 205,1 1,6 82,4 96,7 89,6 24 
752,0 53,6 72,1 168,2 205,1 1,2 83,0 98,4 90,7 24 
749,5 56,4 73,5 176,1 205,4 1,3 82,4 96,8 89,6 24 
750,5 53,1 71,5 165,4 207,5 1,1 82,5 97,6 90,1 24 
756,0 52,4 72,1 165,7 200,1 1,5 83,8 100,0 91,9 26 
752,5 53,2 71,9 166,0 197,3 1,0 83,3 98,1 90,7 25 
754,6 54,6 73,8 171,3 203,6 1,3 83,7 99,9 91,8 26 
757,4 53,6 72,7 165,9 193,5 1,2 83,1 97,6 90,4 25 
751,2 52,6 71,7 162,5 194,9 1,2 82,9 97,3 90,1 26 
753,3 51,9 71,6 161,9 195,2 1,1 82,6 96,9 89,8 25 
755,2 53,0 72,9 169,7 192,0 1,2 82,6 97,0 89,8 25 
751,6 54,6 73,0 165,4 195,7 1,2 82,7 97,2 90,0 25 
753,0 53,7 73,2 166,7 196,3 1,2 82,8 97,2 90,0 25 
757,7 54,8 72,9 168,7 197,2 1,0 82,3 96,6 89,5 24 
753,3 53,8 71,9 162,7 198,1 1,0 83,4 98,0 90,7 25 
751,7 52,8 71,9 161,8 196,9 1,1 83,1 97,3 90,2 25 
748,4 53,5 72,0 159,7 203,0 1,1 83,5 97,8 90,7 25 
755,5 52,5 71,5 161,4 197,5 1,1 84,0 99,8 91,9 25 

 
As análises de aspecto mostram que todas as amostras são límpidas e isentas de impurezas. 
As amostras de gasolina comum têm coloração amarela, enquanto que as aditivadas têm 
cor verde. 
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As Figuras de 4 a 13 mostram os resultados para cada análise das gasolinas comuns e 
aditivadas. As linhas superiores (vermelhas) e inferiores (verdes) indicam os limites 
máximos e mínimos dispostos em legislação para os ensaios.  
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Figura 4 – Resultados da Massa Específica 
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Figura 5 – Resultados da octanagem  (MON) 
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Figura 6 – Resultados da octanagem (RON)  
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Figura 7 – Resultados da octanagem (IAD) 
 

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

0 10 20 30 40 50

Número de Amostras

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C

)

GCC GCA

 
Figura 8 – Resultados da Temperatura de destilação (10% evaporados) 
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Figura 9 – Resultados da Temperatura de destilação (50% evaporados) 
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Figura 10 –  Resultados da Temperatura de destilação (90% evaporados) 
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Figura 11 – Resultados da Temperatura de destilação (Ponto final de ebulição – PFE) 
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Figura 12 – Resultados de Resíduo de destilação 
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Figura 13 – Resultados do Teor de álcool etílico anidro combustível na gasolina 

 
 
CONCLUSÕES 
Neste trabalho foi realizado um estudo comparativo entre as propriedades físico-químicas 
de amostras de gasolinas tipo “C” comuns e aditivadas, comercializadas em postos 
revendedores de combustíveis do Estado do Rio Grande do Norte. Todos os resultados 
obtidos nas análises físico-químicas realizadas nas amostras dos dois tipos mostraram-se 
em conformidade com as especificações em vigor da ANP. Portanto, os combustíveis 
apresentaram bons requisitos de qualidade para serem utilizados em veículos automotores. 
Conclui-se também que a presença de aditivos na gasolina não provoca alterações 
significativas nas suas propriedades físico-químicas. 
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RESUMO 
 

Este artigo tem como finalidade identi ficar o tipo de gestão estratégic a 
desenvolvida em uma rede de empr esas pertencentes ao setor têxtil, organizado sobr e 
a forma de cooperativ a. A idé ia principal foi a de v erificar os tipo s de gestã o utilizados 
pela empr esa, como também toda sua estr utura organizac ional e os as pectos que 
podem balizar a consistência e c ontinuidade da referida rede de empresas. Por tanto, 
uma base teórica foi formada em torno dos conceitos de administração estratégica  e 
gestão e mpresarial. O artigo foi dese nvolvido u tilizando u ma pesquisa do tip o 
exploratória descritiv a, tendo como inst rumentos de pesquis a questionários enviados  
aos diretores da cooperativa es tudada. A análise das informações técnicas relativas às 
atividades desenvolvidas ao longo da cade ia produtiva do algodão colorido permitiu 
verificar aspectos de uma gestão bem desenvolvida ness a rede de empresas , 
principalmente, devido à estrutura de c oordenação desenvolvida pela administração da 
cooperativa. 
 
Palavras-chave: Cooperativa, gestão estratégica, indústria têxtil, algodão colorido. 
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INTRODUÇÃO 
 
A empresa Natural Fashion foi fundada em 04 de abril de 2000 com o objetivo de 

fortalecer as indústrias têxteis e de confecções da cidade de Campina Grande para 

enfrentar a concorrência acirrada no merc ado externo. Com es sa pretensão, membros  

deste consórcio buscaram um produto que pudesse  servir como diferencial competitiv o 

para este grupo de 10 empresas, ou seja, o algodão colorido. 

O consórcio cresceu e foi neces sária a criação da Coopnatural, uma cooperativa 

de produção para que a entrada de novos parcei ros e a comercialização crescente dos  

produtos fossem viabilizadas. Inicialmente fo rmado por 10 empresas de confecções e 

tecelagem, hoje a cooperativa conta com 35 cooperados, sendo 25 fabricantes no setor 

têxtil. 

A empresa oferece ao mercado a qua lidade do produto artesanal,  

ecologicamente e so cialmente correto, utiliz ando a inda o co nceito da  agricultur a 

familiar, mão-de-obra de cooper ativas, clu bes de mã es e asso ciações d e bairros da 

periferia de Campina Grande. A coleção desenvolvida com o algodão que já nasc e 

colorido faz uma releitura da cultura nordestina vinculado às  tendências da moda 

internacional. 

A pesquis a do algodão colorido foi des envolvida pela EMBRAPA (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agr opecuária). Este algodão pr ovém de um melhoramento 

genético obtido a partir do cruzamento do al godão primitivo conhecido como “macaco”  

com o algodão “seridó” que tem a fibra mais longa e mais resistente do mundo. 

Em um mundo competitivo e cuja dinâm ica de competição é pouco controlável 

pelas empresas indiv idualmente, o desem penho da Natural Fashion em investimento 

baseia-se em função de estr atégias que, na maioria das vez es, faz parte de uma 

complexa cadeia de decisões que envolv em, entre outros aspectos, a conduta ou 

estratégia dos concorrentes na indústria, as estratégias da própria empresa, a evolução 

da tecnologia de pr ocesso e produto, a evolução das relações com erciais c om 

fornecedores e clientes, o pot encial de competição dos pr odutos substitutos e as  

possibilidades de acesso de entrantes potenciais. 
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A GESTÃO ESTRATÉGICA DE UMA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA 
 

Em um ambiente competitiv o e globalizado as empresas  que estão inserida s ou 

se inserindo no atual mercado, que desej am conquistar  clientes  e crescer  

financeiramente, precisam além  de estudar seus c oncorrentes, entrar com um produto 

e/ou serviço que s eja diferencial no mer cado e ter uma estrutura organizac ional 

estabelecida. 

É importante salientar que cada organização possui uma estrutura organizacional 

única em f unção dos seus objetivos, do se u tamanho, da sua c onjuntura, da natureza 

dos produtos que fabrica e/ou dos serviços que oferta. É a estrutura organiz acional que 

irá definir grandes decisões a serem tomadas, e que dará suporte a empresa. 

Para que uma organização possa ser bem sucedida é necessário escolher, entre 

outras coisas, um processo de tomada de decisão que facilite sua administraçã o. 

Segundo (Drucker, 2000), estamos enfrentado m udanças rápidas e profundas, em que 

o modelo burocrático é substit uído pelo m odelo adhocrático: flex ível,  efêmero, e 

maleável. Esse modelo permite que a organi zação diminua seus níveis hierárquicos, 

utilizando o gerenciamento no estilo democrático e participativo. 

Muitos empresários não gos tam de a dotar o modelo de adminis tração 

participativa, pois seguem a teoria em que c onsidera o indivíduo,  de modo geral, como 

inerentemente preguiçoso, desprovido de ambiç ão e de desejo de assum ir 

responsabilidades, egocêntrico, com tendência a agir contra as necessid ades da 

organização e resistente a mudanças. Logo essa  teoria leva inevitavelmente a uma 

tendência de gerência autoritária. 

Segundo ( Maximiano, 1995) a administração particip ativa é  u ma filosofia ou 

política de administração de pessoas, que valoriza sua capacidade de tomar decisões e 

resolver problemas. Esse sistema de adminis trar aprimora a satisfação e a motivação 

no trabalho, isso contribui para o melh or desempenho e a co mpetitividade da s 

organizações. Nota-se que a pr ópria difusão do modelo e o bom resultado gerado nas  

empresas que adotam repercutem na opinião geral do meio empresarial. 
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 Isto será medido pela gestão da qual idade, onde se tomará conheciment o da 

qualidade dos produtos e serviços  da empresa. Para (Chiav enato, 2004, p. 545), “a 

qualidade é a capacidade de at ender durante todo tempo as necessi dades do cliente” . 

Não é difícil entender a importância da  qualidade dentro de uma or ganização, 

principalmente nos dias atuais, onde a qualidade deixou de ser um diferencia l 

competitivo e passou a ser um dos fatore s fundamentais para se manter no mercado 

atual. Junto com esse ambiente competitivo, surge o cliente cada vez mais exigente em  

relação à qualidade dos produtos e dos serviços que vai consumir. 

 

 

ESTUDO DE CASO DE UMA COOPERATIVA DE SUCESSO 
 

As empresas nos últimos tempos estão em sua maioria, v oltadas para o 

comércio internacional em  busca de maior es conquista de mercado e 

conseqüentemente maiores lucros. Para tanto,  estão dispostas a in vestirem em nov os 

segmentos no mercado, a fim de inovar e se destacarem no mercado mundial. 

No caso da empresa estudada isso é muit o claro, pois o mercado orgânico tem  

crescido em todo o mundo devido à alt a demanda dos consumidores  por roupas 

orgânicas. A agricultura or gânica é um sistema de gerenciamento total da produção 

agrícola c om vista a promover e realçar  a saúde do meio ambi ente, preservar a 

biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo.  

A diretora president e da empresa afirma que “no Brasil, e ssa tomada de 

consciência pelos c onsumidores ainda es tá começando, é um nicho. Na Europa, já 

deixou de ser nicho. Virou um a important e fatia nesse mercado”. A empresa está 

procurando sempre inovar, implantando novas técnicas métodos e ações que a seu ver  

são eficientes, eficazes e imprescindíveis no mercado. 

Um grande diferencial da empresa é que ela é ec ologicamente correta, pois  

trabalha c om um produto livre de agroquímicos, evitando a contaminaç ão do solo, 

cursos d’água e lenç óis freáticos. Os cora ntes usados no tingimento de tecidos são 

nocivos a saúde e muitas vezes  cancerígenos. O processo de tingimento é altamente 

poluente, pois gera r esíduos com altas concent rações de sais, barrilha, entre outras 
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substâncias e o alv ejamento gera resíduos  com umectantes, sais, soda cáustic a, 

peróxido e neutralizadores. Apesar dos trat amentos de efluent es, cerca de 15% dos 

resíduos são liberados e podem poluir o ecossistema. 

Apesar de controlada geneticamente a cor da fibra pode ser influenc iada por 

fatores ambientais como o tipo de solo, o c onteúdo de minerais  e a luz solar. Todos 

estes fatores podem  fazer com que det erminada cor da fibra seja mais ou menos  

acentuada. Dependendo do ano, também, uma determinada cult ivar pode ter a cor da 

fibra mais ou menos acentuada. 

A cooperat iva presa pela ética e respons abilidade sociais. Essa ética é vista na 

forma como ela interage com o comércio nacional e internacional, por meio do comércio 

justo (fair trade), que é baseado no diálog o, transparência e respeito, que busca maior  

equidade no comércio internacional. 

Tal ética também pode ser observada at ravés das garantias que a organiza ção 

oferece aos seus produtos como certificações de Orgânico (que atesta que o produto foi 

cultivado sem substâncias químicas e sem agrot óxicos), Tecnologia Embrapa, serviços 

de atendimento ao consumid or, mão de obra de cooperativ as, clubes  de mães, e 

associação de bairros da periferia de Campina grande. 

Essas garantias deixam claro que a respon sabilidade social é uma das principais 

características da empresa que com mérito s possui alguns certificados ambientais, que 

abrange não só a condição orgânica do produt o como também a preocupação com o 

eco social. 

E por falar em consciência, é de suma importância ressaltar que, além da 

consciência ambiental, a empresa preza pelo bem estar não apenas de seus client es 

como também o de seus func ionários, c umprindo com os direitos trabalhistas e a 

erradicação do trabalho infantil. Na empresa, por exemplo, são oitocentos e cinqüent a 

beneficiados (diretos e indiretos ) que, segundo a ent revistada, trabalham t odos com  

carteira assinada e t êm seus direitos trabal histas pagos. “No nordeste é muito raro 

encontrar um agricultor com registro em carteira”, afirma.  

Além diss o, a empresa possui uma grande gama de produtos artesanais,  

explorando o artesanato local, que não pode passar por despercebido, uma que é 

abundante na Cidade de Campina Grande. 
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Em se tratando de c oncorrentes, segundo a entrevistada, a empresa atua na 

concorrência imperfeita, sendo essa sit uação um tanto cômoda para a empresa, uma 

vez que, seus concorrentes encontram-se em posição desfavorável por se tratar, muitas 

vezes de empresas de pequeno porte e que não possuem certificações de qualidade.  

Quanto à entrada de novos concorrentes , há uma pequena pr obabilidade, pois aind a 

são muito pequenos. 

Em relação ao poder de barganha dos clientes, há uma abertura par a 

negociações. Essa abertura é conquista da através da capacidade de consegu ir 

pagamentos mais dilatados, de desfrutar de se rviços adicionais e da disponibilidade de  

qualidade especial. E sses clientes são na maioria lo jistas que possue m âncora na 

empresa, geralmente efet uando grandes  pedidos.  Como a empresa não  pos sui 

fornecedores, não há poder de barganha. 

Uma grande preocupação da empresa são seus clientes, onde a empresa possui 

uma SAC (Serviço de Atendimento ao Client e) para receber críticas e sugestões. A 

empresa também possui um website, em cinco idiom as – português, inglês, espanhol, 

francês e italiano, para atender a todos os seus clientes. 

Hoje a empresa exporta para Portugal, Itáli a, Japão, Estados Un idos e Austrália.  

A cooperat iva possui lojas nos s eguintes es tados: Alagoas, Amazona, Bahia, Ceará,  

Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso  do Sul, Minas G erais, Par á, Paraíba, 

Paraná, Pernambuco, Rio de J aneiro, Rio G rande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo e Sergipe. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante do estudo de caso elaborado co m base na empresa foram mostrados 

diversos aspectos que compõem o segmento tê xtil em seu ambiente específico dentro 

de uma empresa, uma boa es tratégia administrativa, atendimento dos clientes, 

satisfação dos mes mos, condições de t rabalho dos funcionários, bem como, sua 

tecnologia avançada na produção do algodão co lorido (visto que se adotou uma nova 

técnica, desenvolvida e aprimorada, fruto de 14 anos de pesqu isa pelo Centro Nacional 
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de Pesquisa do Algodão – CNPA e da Empres a Brasileira de Pes quisa Agropecuária – 

EMBRAPA, sediada em Campina Grande, Paraíba). 

Além de toda sua estrutura organizacional  que utiliz a o sistema de coopera tivas 

que é, entre outras formas de trabalho as sociativo; uma grande contribuição para a 

solidificação de bases  do país com novas opor tunidades de trabalho e justiça social, e 

maior equilíbrio na distribuição de renda. 

A participação é o objetivo e o meio par a se criar e manter uma cooperativa.  

Objetivo porque é justamente com a finalidade de participar dos benefícios gerado s 

pelo seu trabalho que as pessoas se unem  nessa forma de sociedade; e meio porqu e 

através da efetiva participação de todos os sócios se obterá o sucesso das metas  

socioeconômicas do empreendi mento. A cooperativ a é um  agrupamento de p essoas 

solidárias entre si, unidas pelos mesmos propósitos e dispostas à auto-ajuda.  

O interesse em continuar participando e, se possível, aumentar o nível de trabalho 

realizado para a cooperativa, demonstra a confiança que as  empresas cooperadas têm  

na atividade econômica desenv olvida pela Coopnatur al. Isso faz com que as relações 

internas sejam consideradas harmônicas e com menor nível de conflito possível. 

Abordando as estratégias adm inistrativas percebemos que é necessá ria a 

conscientização, por parte da organização co mo um todo, dos  mais altos aos mais  

baixos esc alões, de que as op erações podem ser uma impor tante arma competitiva,  

desde que equipadas e administradas adequadamente. 

Podemos somar a iss o o fato da empres a ser ecologicamente correta, possuindo 

uma grande gama de produtos  artesanais, valorizando assi m os artesanato local e 

ainda ser auto-suficiente em todo o seu processo produtivo. 

A empresa analis ada segue o modelo de tomar a decisão descentralizada e com 

isso seus funcionários têm mais oport unidades de serem ouvidos, e as sim buscar  

melhora na qualidade do seu pr oduto. Todas as dec isões importantes são t omadas no 

nível da Assembléia Geral, que é soberana, conforme estabelecido no Estatuto.  

A possibilidade de pequenos  subgrupos de interesses opostos com o objetivo de 

modificar decisões na cooperativ a inexiste, tendo em vista o critér io de decisão pela 

vontade da maioria presente e em condições de voto em uma Assembléia Geral, com 

verificação de quorum para sua realiz ação. Ou seja, qualquer decisão importante a ser  

823 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 

824 
 

tomada é decidida pela grande c oalizão que é  a própria coo perativa. Tendo em vista a 

aprovação de determinada pr oposta, essa passa a valer para todos os participantes da 

cooperativa, incluindo aqueles que foram contrários na votação.  

Exemplo de sucesso, a Natural F ashion é hoje uma empresa que vem gan hando 

cada vez mais mercado nacional e internaci onal, com exportações para países como 

Portugal, Itália, Estados Unidos,  Alemanha e Austrália. Isto mostra que com uma boa 

idéia e uma boa gestão estratégica é possível não apenas at ingir grandes lucros, como 

também alcançar grandes mercados. 
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RESUMO 
As aulas práticas no ensino da Eletroquímica, em sua forma clássica, envolvem basicamente a 
observação do experimento, o que evidencia a necessidade da criação de um modelo capaz de 
ampliar a interação do aluno com a reação. Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento de um 
equipamento eletrônico capaz de criar uma interface de controle das variáveis envolvidas na 
eletrólise, corrente e tempo. Os circuitos de teste foram aplicados em um ambiente de simulação 
virtual e apresentaram êxito na proposta inicial, possibilitando a continuação do projeto para as 
suas próximas etapas. O equipamento final tem a intenção de permitir ao aluno fomentar sua 
concepção em torno das transformações da matéria estudada. Ampliando a praticidade da 
atividade e aplicando novas tecnologias no ambiente escolar, visando disponibilizar aos 
professores do CEFET-RN e de outras instituições uma nova ferramenta que possibilite a 
variabilidade no ensino de Química, através de uma plataforma que possa ser utilizada para o 
controle futuro de outras reações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: controle, eletrônica, eletrólise, aulas práticas.  
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DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA AUXILIAR NOS 
EXPERIMENTOS PRÁTICOS COM A ELETRÓLISE 

 
 
INTRODUÇÃO 
O ensino de Física e de Química envolve uma extensa teoria que pode implicar muitas vezes um 
alto grau de abstração e de complexidade conceitual. Neste contexto, é importante o 
desenvolvimento de atividades experimentais, que desperte maior interesse e motivação dos 
estudantes e proporcione uma melhor compreensão do conteúdo teórico, o que favorece a 
assimilação de diversos conceitos importantes (MOURA, 2000). 
 
A ineficácia educativa das práticas, ao nível de compreensão dos conceitos científicos, tem sido 
atribuída, entre outros fatores, à passividade intelectual para a qual se remetem muitas vezes os 
alunos, quando se promovem atividades onde está ausente o debate e a exploração de idéias em 
jogo e em que não se tem em conta os seus saberes, interesses e experiências prévias. Em suma, 
podemos dizer que apesar de o trabalho experimental ser uma atividade de ensino-aprendizagem 
que envolve o “fazer”, o seu interesse educativo é muito limitado sem o envolvimento do 
“pensar” (FIGUEIREDO e MAIA, 2005). 
 
As aulas experimentais, na sua forma clássica, envolvem grupos de alunos em torno de um 
equipamento, momento em que são realizadas as medidas experimentais, seguida da confecção 
do relatório técnico. Cabe salientar que via de regra, os equipamentos mais sofisticados e 
automatizados, disponíveis no mercado, deixam a desejar no que se refere ao aspecto 
pedagógico, em função dos recursos e facilidades que disponibilizam. Adicionalmente, são de 
custo elevado, e dificilmente são manipulados diretamente pelos alunos. Desta forma é possível 
agregar tecnologias atualizadas, compatíveis com o ambiente industrial, nas atividades 
experimentais. O grande desafio para os educadores, atualmente, consiste em assumir que o 
método didático tem uma pluralidade de aspectos e que o fundamental é articular estes aspectos 
de forma equilibrada, sem considerar um deles como único. Devemos ter muito claro o que é 
importante do ponto de vista pedagógico e como tirar proveito da tecnologia para atingirmos o 
nosso objetivo: auxiliar a construção do conhecimento. O desafio é grande e o processo é 
contínuo. Neste sentido, a tecnologia deve ser encarada em seu real valor, isto é, os professores 
devem aliá-la à sua didática e conhecimento na busca de estratégias pedagógicas de acordo com 
o curso envolvido (SILVA e LAIDENS, 2001). 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

• Os processos eletroquímicos e suas aplicações práticas 
A Eletroquímica moderna, pode-se dizer, começou com a produção de corrente elétrica num 
circuito externo, devido a reações químicas que ocorrem dentro de uma célula eletroquímica. Seu 
campo é definido para todos os sistemas que envolvem processos químicos e corrente elétrica, 
que incluem, entre inúmeras aplicações, pilhas e baterias recarregáveis ou não; decomposição ou 
síntese eletrolítica de substâncias orgânicas e inorgânicas; eletrodeposição; efeitos e prevenção 
de corrosão nos metais; materiais semicondutores que com o desenvolvimento tecnológico 
requerem constantes e rigorosos estudos químicos e elétricos a fim de atender as necessidades da 
sociedade moderna (CARAMEL, 2006). 
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As técnicas eletroquímicas constituem-se em poderosa ferramenta para os químicos analíticos na 
resolução de seus problemas, especialmente por causa de algumas características vantajosas 
como a elevada sensibilidade das determinações, custo moderado e portabilidade. A versatilidade 
das técnicas eletroquímicas também merece destaque visto que é possível controlar as reações 
eletródicas modificando a interface eletrodo-solução e selecionando-se criteriosamente o 
potencial aplicado à célula. A facilidade de automação em virtude da medição de sinais elétricos, 
a possibilidade de proceder à especiação de íons metálicos em certos casos e a “compatibilidade 
ambiental”, pois o reagente empregado é o elétron, também consistem em aspectos que conferem 
aos métodos eletroanalíticos uma posição de destaque no contexto da Química Analítica. 
Inerentes às propriedades acima destacadas, aparecem aspectos desvantajosos das medições 
eletroquímicas, principalmente quando comparadas às efetuadas com técnicas espectroscópicas. 
Um dos problemas refere-se à interação do eletrodo com a amostra, que em muitos casos 
ocasiona perda ou irreprodutibilidade nas medidas. O conjunto de compostos passíveis de 
determinação eletroanalítica também é menos abrangente que no caso das técnicas 
espectroscópicas. Finalmente, deve-se destacar a natural aversão às técnicas eletroquímicas em 
razão do sofisticado e nem sempre muito bem compreendido processo heterogêneo de 
transferência de elétrons que ocorre na interface eletrodo-solução (LOWINSOHN e BERTOTTI, 
2006). 
 
 
• A Eletrólise e suas variáveis de controle 
Eletrólise pode ser descrita como um processo não-espontâneo de descarga de íons, no qual à 
custa de energia elétrica, se faz o cátion receber elétrons e o ânion doar elétrons, de modo que 
ambos fiquem com carga elétrica zero e com energia química acumulada. Michael Faraday 
(1791-1867) foi o responsável por uma série de descobertas importantes. Formulou as duas leis 
que regem a parte quantitativa dos fenômenos ligados à eletrólise. Essas leis relacionam a 
quantidade de eletricidade que percorre o sistema com a massa e o equivalente grama das 
substâncias formadas nos eletrodos. A Primeira Lei de Faraday, desenvolvida a partir de um 
grande número de experiências, conclui que a massa m, de determinada substância, formada ou 
transformada por eletrólise, é diretamente proporcional à carga elétrica Q, que atravessa o 
sistema de um eletrodo a outro: 
 

     (Eq.1)   
 
Onde k’ é uma constante de proporcionalidade. 
Mas podemos determinar a carga elétrica Q, que percorre o sistema, multiplicando-se a 
intensidade da corrente elétrica, i, em ampéres, A, pelo tempo, t, de passagem da corrente 
elétrica, em segundos, s: 
 

     (Eq.2)   
 
Desse modo, também podemos escrever a seguinte fórmula: 
 

    (Eq.3)   
 
Essa lei pode ser comprovada experimentalmente medindo-se: a intensidade da corrente elétrica, 
i, em um amperímetro, que passa por uma cuba eletrolítica; o tempo, t, de passagem dessa 
corrente, com um cronômetro; a massa, m, da substância formada durante a eletrólise. Assim 
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será possível verificar que, à medida que aumentarmos i e t, a massa, m, da substância formada 
por eletrólise aumentará na mesma proporção (FONSECA, 2001). 
 
A eletrólise é uma maneira alternativa de se obter compostos através da separação de íons de 
uma substância. No mundo contemporâneo, a procura por combustíveis alternativos, que 
reduzam os impactos ao meio ambiente bem como o consumo, é cada vez mais incessante. Uma 
das propostas estudadas é a utilização de gases comburentes como o gás hidrogênio (H2). O qual 
pode ser obtido através de uma fonte abundante em nosso planeta, a água (H2O). Existem 
diversas maneiras de se fazer a separação entre o hidrogênio e o oxigênio presentes na água, uma 
delas é a eletrólise (VIEIRA, 2007). 
 
O emprego da eletroquímica também tem se tornado uma grande arma nos últimos anos no 
tratamento de efluentes industriais(SALLES, PELEGRINI e PELEGRINI, 2006). E novas 
técnicas são desenvolvidas a cada ano (CRESPILHO, SANTANA e REZENDE, 2004). 
 
Devido sua visível importância, o ensino da eletrólise no cotidiano das salas de aula necessita de 
um artifício para dinamizar e captar os alunos em torno de práticas que permitam a compreensão 
dos fenômenos que ocorrem durante a reação. Dessa forma, objetivamos o desenvolvimento de 
um equipamento eletrônico capaz de controlar as variáveis envolvidas na reação, tempo e 
corrente, segundo a Lei de Faraday, de forma a permitir que o operador comande o sistema 
obtendo o produto final desejado. 
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
O sistema proposto para o controle da eletrólise compreende o esquema da Figura 1. 
 

 
Figura 1 – Representação Esquemática do sistema de controle da eletrólise 
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A Placa de Comando representa os circuitos eletrônico/digitais responsáveis pelo controle da 
corrente e do tempo de reação. Para o projeto da placa foram utilizados, dois blocos principais de 
comandos: o comando da corrente, e o comando do tempo. 
 
No comando da corrente, foi utilizado um potenciômetro, responsável pela limitação da 
passagem de corrente elétrica para o sistema. O que pode ser verificado através do amperímetro 
instalado na seqüência. 
 
No comando do tempo, foi utilizado um circuito lógico/seqüencial que funciona como um 
cronômetro regressivo para marcar o tempo da reação. Para o projeto foram utilizados CI 
contadores de pulsos, bem como multiplexadores, portas lógicas combinacionais, 
decodificadores BCD-7 segmentos e displays de 7 segmentos, como descritos na Tabela 1 e nas 
Figuras 2 e 3. 
 
Tabela 1: Lista de Circuitos Integrados (CI’s) utilizados no projeto da Placa de Comando 

NUMERAÇÃO DO 
FABRICANTE QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

7400 1 Fornecedor de Portas Lógicas do Tipo 
“NAND” 

7404 5 Fornecedor de Portas Lógicas Inversoras 

7408 5 Fornecedor de Portas Lógicas do Tipo 
“AND” 

7490 2 Contador Binário 
74153 4 Seletor/Multiplexador 4 para 1 

74190 3 Contador Síncrono com controle 
progressivo/regressivo 
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Figura 2 – Representação Estrutural dos CI’s Combinacionais e seus respectivos modelos 

lógicos 
 

 
Figura 3 – Representação Estrutural dos CI’s Contadores e Multiplexadores 

 
Para o desenvolvimento da Placa de Comando foi utilizado o ambiente de simulação do 
programa Proteus®, onde foram testados e feitos os layouts das placas de circuito impresso a 
serem confeccionadas. 
 
 
RESUTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a simulação no ambiente Proteus® o circuito demonstrou o funcionamento correto para 
sua proposta inicial. Podemos analisar o esquema final da simulação na figura 4. 
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Figura 4 – Circuito da Placa de Controle do Tempo desenvolvido no ambiente de simulação 

do Proteus® 
 
Foi possível implementar ao circuito contador de tempo chaves de ajuste, bem como, um 
comando de liga/desliga do sistema, e uma interface direta com as saídas das tensões para o 
sistema da eletrólise através da conversão do sinal digital no acionamento mecânico dos contatos 
de um relé. 
 
Os materiais utilizados no projeto do circuito são circuitos integrados de baixo custo, construídos 
com a tecnologia TTL, o que reduz o risco de danificações por descargas eletrostáticas, em 
relação aos da linha CMOS. 
 
Por apresentar uma rede complexa de ligações, a futura construção da placa de circuito impresso 
requer o desenvolvimento de um circuito aplicado a uma placa revestida de cobre dupla face. 
 
 
CONCLUSÃO 
As primeiras etapas do projeto demonstraram êxitos e os objetivos iniciais foram efetivamente 
alcançados, porém ainda nos resta prosseguir nos próximos passos. 
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Após essa etapa serão desenvolvidas as placas de circuito impresso, adquiridos os respectivos 
componentes eletrônicos que compõem os circuitos, confeccionadas as placas e realizaremos os 
testes laboratoriais comprovando a eficácia do sistema desenvolvido. 
 
Contudo, o plano final de desenvolvimento do sistema de controle da eletrólise prevê a 
implementação de um microcontrolador da série PIC, de maneira a reduzir a complexidade e 
tamanho dos circuitos da Placa de Comando, automatizando e otimizando o resultado final. 
 
Essa plataforma de controle também poderá ser utilizada em outras experiências práticas a serem 
estudadas, como uma inovação didática que permite a manipulação por parte do operador de 
forma automatizada das variáveis de controle das reações. O que traz um novo artifício para os 
professores durante as demonstrações de experimentos em aulas práticas, aumentando a 
interação do aluno com os processos envolvidos nas transformações químicas, muitas vezes de 
difícil entendimento. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. CARAMEL, N.J.C. Conceitos de eletroquímica e a circulação de corrente elétrica. 
Dissertação de Mestrado – Faculdade de Educação - Universidade de São Paulo - USP, São 
Paulo, 2006. 

2. CRESPILHO, F. N.; SANTANA, C. G.; REZENDE, M. O. O. Tratamento de efluente da 
indústria de processamento de coco utilizando eletroflotação. Quím. Nova, Vol. 27, No.3, São 
Paulo, 2004. 

3. FIGUEIREDO, M.R.D.T; MAIA, M.E. Uma abordagem investigativa do trabalho 
experimental no ensino da Química a alunos não-químicos na universidade. Enseñanza de lãs 
ciencias, 2005. Número Extra, VII Congresso. 

4. FONSECA, M. R. M. Completamente química: química orgânica – São Paulo: FTD, 
2001. 
 
5. LOWINSOHN, D.; BERTOTTI, M. Sensores Eletroquímicos: Considerações sobre 
mecanismos de funcionamento e aplicações no monitoramento de espécies químicas em 
ambientes microscópicos. Quím. Nova, Vol. 29, No. 6, 1318-1325, São Paulo, 2006. 

6. MOURA, A. F. A Inovação Tecnológica e o Avanço Científico: A Química em 
Perspectiva. Quím. Nova., 23: 6, 2000. 
 
7. SALLES, P. T. F.; PELEGRINI, N. N. B.; PELEGRINI, R. T. Tratamento eletroquímico 
de efluente industrial contendo corantes. Engenharia Ambiental – Espírito Santo do Pinhal, v. 3, 
n. 2, p. 025 – 040, jul/dez, 2006. 

8. SILVA, J.; LAIDENS, G. Uma abordagem multidisciplinar nos experimentos de 
potenciometria. XXIX Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (COBENGE), 2001. 

9. VIEIRA, C.E. Desenvolvimento e caracterização de materiais alternativos para eletrólise 
da água. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007. 

832 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

833 
 

 
 
AGRADECIMENTOS 
 
À Diretoria de Pesquisa (DPEQ) do CEFET-RN pelo auxílio através da concessão da Bolsa de 
Pesquisa na modalidade Iniciação Científica para a realização do projeto. 
 



 V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
 
 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE RETROFIT PARA A RACIONALIZAÇÃO 
ENERGÉTICA NA UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE MOSSORÓ DO 

CEFET/RN  
 
 

Valdemberg Magno do Nascimento Pessoa 
Engenheiro Eletricista – UFPB, Mestre em Engenharia de Produção – UFPB, Professor do Curso 

de Eletrotécnica da UNED/Mossoró do CEFET/RN.  
bergpessoa@cefetrn.br 

Guacira Costa de Oliveira 
Aluna do Curso Técnico em Eletrotécnica na Modalidade Integrado da UNED/Mossoró do 

CEFET/RN. 
guacira_costa@hotmail.com 

 
 
 
RESUMO 
O trabalho desenvolvido tem como objetivo principal apresentar uma proposta de retrofit a partir 
de estudos de eficiência energética do sistema de iluminação e condicionamento de ar na 
instituição. Em virtude do trabalho ora aqui apresentado fazer parte de uma pesquisa em 
andamento, desenvolvida junto ao Núcleo Potiguar de Pesquisas Energéticas – NUPPEN da 
Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró do CEFET/RN, os resultados apresentados são 
parciais e referenciados apenas no estudo do sistema de iluminação da instituição, devendo em 
sua conclusão posterior incluir o estudo do sistema de condicionamento de ar. Existem 
estimativas de que seja possível uma redução de cerca de até 30% do consumo e uma redução de 
15% a 18% nos custos da fatura de energia elétrica com medidas necessárias para o atingimento 
da eficiência energética no sistema estudado que, em geral, são de trocas de luminárias, reatores 
e lâmpadas para adequação de iluminação em determinados ambientes. Os cálculos e medições 
efetuadas nos levam a concluir que o sistema de iluminação da instituição é deficiente e em 
desacordo com a NBR 5413 que fornece valores médios de iluminância para os ambientes de 
acordo com as atividades ali desenvolvidas. Portanto, nesse estudo de caso, deverá ocorrer um 
acréscimo de potência instalada e uma elevação dos consumos de energia elétrica em função da 
inadequação encontrada do sistema de iluminação da instituição após medições efetuadas e 
cálculos em planilha. Não foi efetuado estudo do conforto ambiental baseado em enquete junto 
aos usuários, mas se percebe uma tendência de que haja um esforço maior que o necessário da 
parte dos usuários, principalmente no período noturno, para o cumprimento das tarefas 
executadas. Vale salientar que, apesar de estudos de eficiência energética gerar expectativas de 
redução de demanda e/ou de consumos, existem situações em que a eficiência se dá através de 
adequação de um sistema falho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Energia elétrica, eficiência energética, normalização. 
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE RETROFIT PARA A RACIONALIZAÇÃO 

ENERGÉTICA NA UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE MOSSORÓ DO 
CEFET/RN  

 
 

INTRODUÇÃO 
A racionalização dos usos finais da energia elétrica tem como maior meta a conservação de 
energia, propiciando melhoria do padrão de serviços ofertados, obtidos com o menor custo 
possível e consumos de energéticos sem excedentes, sendo que a diminuição ou supressão dos 
desperdícios no contexto da energia elétrica podem surgir a partir de mudanças 
comportamentais, por intermédio da educação, formal ou não, da aplicação de novas técnicas 
administrativas, com as ações de correção de defeitos nas instalações elétricas ou a introdução de 
tecnologias mais eficientes em substituição àquelas já obsoletas. 
 
Nesse campo um dos métodos é o retrofit, que é um termo utilizado na sua forma original para 
designar qualquer tipo de reforma. No entanto, entre os profissionais e pesquisadores envolvidos 
com eficiência energética em edificações o termo é utilizado para definir alterações ou reformas 
em sistemas consumidores de energia elétrica visando a sua conservação.  
 
Por um longo período da história das civilizações modernas, o crescimento econômico foi feito 
tomando como base devastação ambiental e/ou degradação social, onde se imaginava que os fins 
justificavam os meios, mesmo sendo esses fatores baseados em um contra-senso, no qual se dizia 
que o processo de industrialização traria benefícios para todos, e os possíveis impactos negativos 
sobre o meio ambiente, advindos da atividade industrial, não eram considerados prioritários. 
Esse paradigma começou a ruir, ainda que lentamente, desde a segunda metade do século 
passado. 
 
Logicamente que o ser humano não nasce com tal visão, ela foi formada através de um processo 
educativo, baseado no modelo econômico mundial ainda vigente, em que não havia preocupação 
com o desperdício, ao contrário, estimulava-se o consumo de tudo que fosse possível ser 
consumido, inclusive energia.  
 
Uma parte, cada vez mais significativa, das sociedades atuais busca no desenvolvimento 
sustentável uma saída plausível para resolver o problema da pobreza mundial, no intuito de 
aperfeiçoar a condição humana e preservar os sistemas biológicos, dos quais toda vida depende. 
O gerenciamento dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente global estão na atrelagem 
deste desenvolvimento. Além disso, é necessário que haja disponibilidade de recursos naturais 
em níveis semelhantes aos atuais para as gerações futuras. 
 
Com isso, o combate ao desperdício de qualquer gênero, seja de água, de alimento ou de energia, 
se justifica por si só. O uso racional da energia significa melhorar a maneira de se utilizar a 
energia sem abrir mão do conforto e das vantagens que ela proporciona. Diferentemente do que a 
falta de energia disponível resulta, o racionamento, ou seja, o impedimento de sua utilização. 
 
A tendência mundial é o combate ao desperdício através de equipamentos eficientes e novos 
hábitos de consumo. Além disso, restrições econômicas e ambientais nos levam ao uso racional 
das capacidades disponíveis, em lugar de se construir novas unidades de geração e transmissão. 
As fontes de energia na natureza estão cada vez mais escassas, consequentemente, mais caras 
não só do ponto de vista financeiro, e temos que procurá-las cada vez mais distante dos centros 
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consumidores, e esse combate ao desperdício se configura em fonte virtual de produção de 
energia elétrica de grande valor, significando dizer que aquela energia não desperdiçada por um 
consumidor poderá ser disponibilizada para outro, de forma mais econômica e limpa, sem 
agredir o meio ambiente.  

 
A racionalização energética em processos produtivos, comerciais ou em sistemas que 
proporcionam apenas conforto e adequação ambiental, não é um fim em si mesmo. Na realidade, 
o uso eficiente de energia está estritamente relacionado com a consecução de importantes 
objetivos mais abrangentes e de interesse da sociedade como um todo. 
 
Dentre os vários possíveis objetivos embutidos nessas ações está o de contribuir para aumentar a 
confiabilidade do sistema elétrico nacional, reduzir ou postergar as necessidades de 
investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, reduzir impactos 
ambientais (locais e globais) especialmente relacionados com a produção de eletricidade e 
reduzir custos de energia para o consumidor final. 
 
 
OBJETIVO GERAL 
Fazer um diagnóstico energético das instalações elétricas e arquitetônicas, no que se refere à 
iluminação da Unidade de Ensino Descentralizada de Mossoró do CEFET/RN e elaborar 
propostas de melhorias a partir dos conceitos de eficiência energética conjuntamente com 
estudos de viabilidade econômica para a proposta final de retrofit. 
 
 
METODOLOGIA 
Determinação de usos finais de energia elétrica de acordo com a avaliação do atual sistema de 
iluminação para proposição de uma possível readequação do projeto luminotécnico, com a 
utilização de potenciais mecanismos de conservação e racionalização da energia elétrica e estudo 
básico de viabilidade econômica do retrofit, tendo como principais etapas da avaliação a de 
análise documental, referenciadas nas faturas de energia elétrica e contratos, levantamento de 
cargas instaladas, medições de grandezas elétricas e físicas e cálculos matemáticos. 
 
 
Diagnóstico Energético 
Os dados levantados foram processados em planilhas eletrônicas para elaboração de diagnóstico 
energético e relatório final com propostas e sugestões pertinentes a adequação das instalações 
elétricas da UNED/Mossoró para uso racional e eficiente da energia elétrica. 
 
 
Análise das Faturas de Energia Elétrica 
Foram analisadas as faturas de energia elétrica da UNED/Mossoró dos últimos 18 meses, onde se 
levantou os valores de demanda (kW) e consumo ativo (kWh). A modalidade tarifária da 
instituição é a convencional, com recebimento de tensão em 13,8 kV e contrato de demanda de 
160 kW. Não ocorreu para o período avaliado o registro de excedente de energia reativa, pois 
não ocorreram nesse período situações de baixo fator de potência, ou seja, abaixo do valor 
estipulado pela Resolução da ANEEL nº 456 de 29 de novembro de 2000, que é de 0,92. 
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Verificaram-se algumas distorções quanto ao registro e fatura da demanda na instituição. Os 
registros efetuados no período de janeiro a dezembro de 2007 deveriam estar vinculados ao valor 
de contrato de 160 kW, mas ocorre que, além de registrados, foram faturados valores que 
excedem em mais de 10% os valores contratados sem incidência de tarifas diferenciadas, o que 
está irregular de acordo com a Resolução da ANEEL nº 456 de 29 de novembro de 2000. 
 
Os valores referentes ao período de janeiro a julho de 2008 contêm as mesmas inconsistências do 
ano anterior. Foi solicitada a administração que fosse efetuada consulta junto à concessionária 
para averiguar a possível irregularidade, bem como sugerido um valor de 205 kW para um novo 
contrato mais adequado para a instalação em questão, que atende as solicitações energéticas sem 
acarretar ultrapassagens do valor contratado de demanda, de acordo com o período avaliado sem 
previsões futuras de acréscimos de potência, entendendo que haverá uma manutenção desse 
padrão de demanda. Com o novo valor de demanda contratada poderiam ser evitados, 
preservando-se as mesmas condições do período em análise, cerca de R$ 67.000,00. 
 
Os valores de demanda para o período analisado estão descritos no gráfico da figura 1.  
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Figura 1 – Curva de demanda da instalação para o período analisado com a sugestão de 

valor de demanda para um novo contrato. 

 
A questão dos consumos de energia elétrica referentes ao sistema de iluminação está diretamente 
ligada à carga instalada, tendo característica sazonal em função dos períodos de funcionamento 
na instituição, onde no início do ano letivo possui uma notória redução em função das férias 
anuais, bem como no período no meio do ano em que ocorre o recesso escolar. Sendo assim, 
devemos ter, a partir de uma redução de potência instalada, e possível redução da demanda, uma 
alteração positiva nos consumos de iluminação no sentido de sua redução, que por conseqüência 
trará benefícios financeiros diretos. 
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As mudanças sugeridas para o sistema de iluminação deverão ter sua aquisição respaldada pelo 
estudo de custo-benefício elaborado para dar suporte à tomada de decisão administrativa. 
 
A característica de consumo com sua clara sazonalidade está mostrada no gráfico 2. 
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Figura 2 – Característica de consumo ativo (kWh) da instalação para o período analisado. 

 
 
Sistema de Iluminação 
Para o caso do sistema de iluminação foi efetuado levantamento da carga instalada com a 
contagem das lâmpadas, reatores e luminárias, com suas respectivas potências, e efetuadas 
medidas dos níveis de iluminância nos ambientes para confronto com a NBR 5413, onde são 
descritos níveis normatizados de iluminância para os ambientes de acordo com a atividade 
desenvolvida. 
 
Foram avaliados ambientes acadêmicos e administrativos, com levantamento de área em m2 
medidos com trena e calculados em planilha, e efetuadas medições de iluminância, tanto no 
turno diurno como noturno, com um luxímetro ICEL modelo LD-500. 
 
Com as medições de iluminância verificou-se que, mesmo nos turnos diurnos, havia um 
decréscimo em relação à NBR 5813, que estabelece um valor médio de 300 lux para atividades 
em sala de aula, bem como de 500 lux para atividades de laboratório/escritório. Vale salientar 
que o período do ano que foram realizadas as medições, meses de setembro e outubro, possuem 
tempo bom com raríssimas precipitações pluviométricas e com pouca nebulosidade, o que 
favorece a iluminação natural ao longo do dia. 
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Os procedimentos descritos na metodologia tomaram como base os ambientes de sala de aula, no 
total de 13 salas, em função de que em ambientes de escritório e laboratórios as medições tanto 
no turno diurno como noturno geraram valores muito abaixo dos valores normalizados, o que 
será avaliado individualmente na continuidade desse trabalho.  
 
Os ambientes administrativos possuem dificuldades adicionais, maiores que os ambientes de 
laboratório, pois a iluminação natural nesses ambientes é prejudicada em função da arquitetura e 
com isso exige que as lâmpadas permaneçam ligadas ao longo de todo período diurno, e mesmo 
assim, a média de iluminância não ultrapassa a média de 100 lux nesses horários. 
 
Nos laboratórios ao longo do turno diurno verificou-se uma iluminação natural que proporciona 
pouca iluminância aos ambientes, em função de possuírem janelas envidraçadas recobertas com 
algum tipo de impedimento à incidência de luz, como papel ou até tinta, sendo necessária 
utilização permanente de iluminação artificial, que não chega a ser suficiente para atendimento 
da norma em questão, pois a média nesses ambientes está em torno de 245 lux, distante dos 500 
lux exigidos. 
 
Os valores médios calculados em sala de aula em função da medição efetuada, levando-se em 
consideração que os maiores e menores valores medidos foram descartados, estão em torno de 
181 lux para medições diurnas sem auxílio de iluminação artificial e 265 lux para as que foram 
executadas com todas as lâmpadas ligadas nesses ambientes. Todas as salas de aula em seu 
aspecto arquitetônico possuem a mesma estrutura, com pequenas modificações internas que 
foram consideradas desprezíveis, e algumas influências do meio externo, mas que em geral as 
colocam em igualdade de análise. 
 
No caso do turno noturno o valor médio de iluminância das salas de aula gira em torno de 84 lux, 
o que, provavelmente, acarreta um esforço maior do usuário e um desconforto considerável, 
apesar desses aspectos não serem foco da análise aqui desenvolvida. 
 
O caso da iluminação na instituição avaliada possui carências em todos os ambientes, 
necessitando de uma ampliação e reestruturação em relação à disposição das luminárias e 
suportes para obtenção de um maior rendimento luminotécnico. Como a estrutura arquitetônica 
não poderá ser modificada, em virtude das barreiras institucionais, deverão ser adotadas medidas 
mitigadoras por intermédio da troca de tecnologia das luminárias, reatores e lâmpadas 
fluorescentes em todos os ambientes da instituição. Essas medidas podem reduzir a potência 
instalada de iluminação em cerca de 6 kW. 
 
Baseado no cálculo da quantidade de luminárias pelo Método dos Lumens, e por conseqüência, 
da quantidade de lâmpadas para, especificamente, as salas de aula, classificando-as como local 
salubre, com boa manutenção, existindo trocas de lâmpadas em casos de queima e limpeza 
periódica (a cada 6 meses), possuindo assim fator de depreciação Fd = 1,25, sendo esse fator 
correspondente a uma margem de depreciação de 20% da iluminância média no ambiente, temos 
os valores calculados para a situação atual e com a proposta de retrofit descritos na Tabela 1. 
 
Pela proposta, após o desenvolvimento do estudo de adequação luminotécnica, temos um 
acréscimo de cerca de 25% no número de lâmpadas nas salas de aula em virtude da discrepância 
na quantidade de iluminância constatada pelas medições e cálculos efetuados. 
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Tabela 1 : Levantamento do Sistema de Iluminação Atual e Proposta de Retrofit. 

DESCRIÇÃO Unidade 
Sistema 
Atual 

Sistema 
Proposto 

Comprimento m 10,2 10,2 
Largura m 7 7 
Pé-direito útil m 3,5 3,5 
Área do ambiente m² 71,4 71,4 
Índice do recinto   1,18 1,18 
Fator de depreciação   1,25 1,25 
Coeficiente de reflexão teto   0,3 0,3 
Coeficiente de reflexão parede   0,1 0,1 
Coeficiente de reflexão piso   0,1 0,1 
Iluminância planejada lx 300 300 
Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada lm 2700 3300 
Lâmpadas por Luminária   2 2 
Fator de Utilização   0,36 0,36 
Quantidade de Lâmpadas   18 24 
Quantidade de Luminárias   9 12 
Iluminância Alcançada lx 196 319 
Potência Instalada W 720 864 
Densidade de Potência W/m² 10,08 12,10 

Densidade de Potência Relativa 
W/m² 

p/ 100 lux 5,14 3,79 
 
 
Avaliação Financeira 
O estudo de viabilidade financeira que deveria ser proposto nesse trabalho não possui sentido em 
ser desenvolvido já que a avaliação efetuada aponta para uma ampliação de potências relativa ao 
acréscimo na quantidade de lâmpadas, configurando-se apenas em investimentos para o 
atendimento da norma, bem como uma melhoria significativa na qualidade do sistema de 
iluminação da instituição analisada. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A iluminação é um dos principais vetores de consumos energéticos no mundo todo. Em 
instalações elétricas de qualquer modalidade é requerida uma parcela significativa de suas 
potências instaladas e de seus recursos financeiros para seus sistemas de iluminação. Um 
ambiente bem iluminado não significa apenas torná-lo menos escuro, ou seja, requer critérios 
baseados em parâmetros referenciados nas atividades desenvolvidas naquele ambiente e suas 
características arquitetônicas. No Brasil esses parâmetros são normalizados pela NBR 5413. 
 
Apesar de ser usual o conceito de que estudos de eficiência energética tendem a reduzir 
consumos de energia e economizar em custos financeiros decorrentes destes, há casos em que 
para uma maior eficiência devemos substituir equipamentos pré-existentes por outros de melhor 

840 
 



 V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
tecnologia, e em alguns casos, ampliando-se sua quantidade para adequação das necessidades 
inerentes as tarefas desenvolvidas na instalação. 
 
O sistema de iluminação da instituição avaliada, de forma global, poderá ter uma redução de 
cerca de 23% de sua potência instalada, apenas com a medida de retrofit relativa as lâmpadas 
fluorescentes tubulares convencionais existentes, em sua grande maioria de 40W, e seus 
respectivos reatores eletromagnéticos convencionais, por lâmpadas de 36W e reatores eletrônicos 
eficientes.  
 
Para o conjunto de salas de aula, já que todas são iguais em seus aspectos arquitetônicos, para 
avaliação do retrofit, temos uma redução em torno de 26% no valor do conjunto de potências das 
lâmpadas e reatores, sem considerar aqui o ganho percentual que ocorrerá com a mudança nas 
luminárias convencionais para luminárias reflexivas.  
 
A mudança de tecnologia de lâmpadas e reatores, com decréscimos de potências, não se 
configura suficiente para o atendimento das necessidades estabelecidas na NBR 5413, em virtude 
de que todos os ambientes avaliados possuem uma deficiência de iluminância média, 
necessitando assim de uma ampliação da quantidade de lâmpadas nos ambientes.  
 
Parte da mudança sugerida se faz pela influência dos aspectos arquitetônicos da instituição e, 
muito provavelmente, pela execução do projeto luminotécnico ter sido efetuado baseando-se em 
cálculos que não levaram em consideração o ambiente das salas de aula que não possuem teto no 
plano das luminárias, causando um baixo índice de reflexão, paredes que de um lado possuem 
janelas de vidro que ocupam parte significativa do espaço das mesmas, e do outro a parede é 
vazada dificultando assim sobremaneira a reflexão.  
 
A proposta para o conjunto de salas de aula é de ampliar de 18 lâmpadas fluorescentes tubulares 
de 40W, distribuídas em 9 luminárias convencionais, alimentadas por reatores eletromagnéticos 
convencionais, para 24 lâmpadas fluorescentes eficientes de 36W com reatores eletrônicos e 
luminárias reflexivas que garantirão a eficiência energética do sistema de iluminação e atenderão 
aos parâmetros estabelecidos pela NBR 5413. 
 
Ressalto a importância de se efetuar diagnósticos energéticos em estabelecimentos de ensino, 
visando à melhoria da qualidade de seus sistemas de usos finais de energia elétrica, por entender 
que podemos assim reduzir consumos energéticos e/ou financeiros, preservando o meio ambiente 
com essa atitude, mas, sobretudo, podemos melhorar a qualidade para o usuário final já que essas 
instituições são formadas essencialmente por pessoas que poderão, em função de falhas na 
qualidade desses sistemas, vir a sofrer conseqüências e absorver seqüelas que por vezes não são 
prontamente detectadas. 
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RESUMO 
Esse trabalho possui como objetivo estudar a geração de resíduos em sondas de perfuração 
terrestres da Petrobrás, no município de Mossoró-RN, a fim de avaliar o controle ambiental 
desse processo, desde a origem até o destino final. O trabalho foi estruturado através de 
pesquisas de campo na qual se visitou sondas de perfuração da Petrobras onde se aplicou 
entrevistas não estruturadas aos funcionários do setor de sondagem e obtiveram-se dados e 
depoimentos que alicerçaram as considerações a respeito das questões ambientais. A 
perfuração de um poço de petróleo é realizada através de uma sonda. Essa atividade gera 
vários tipos de resíduos, que se não forem acondicionados e tratados de forma correta 
podem causar impactos negativos ao meio ambiente. Por exemplo, na atividade de 
“arrumação e limpeza da sonda e locação” os óleos, cascalho e fluido de perfuração e o 
tratamento de esgotos, podem acarretar poluição do solo e riscos à saúde no ambiente. Na 
atividade de “perfuração”, os vazamentos de óleo lubrificante constituem riscos elevados. 
No “recebimento, manuseio e estocagem de combustíveis, lubrificantes e gases”, o 
vazamento de diesel, gasolina e lubrificantes e na “remoção de cascalho e de resíduos 
líquidos”, o derramamento e vazamento de cascalho nas caixas coletoras podem poluir o 
solo. Já os “resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas” podem causar poluição do 
solo, a fauna e a flora. A atividade petrolífera é muito importante para a economia do Rio 
Grande do Norte, atualmente tem-se aumentado a preocupação com SMS (Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde) nessa atividade. Aconteceram muitos avanços nessa área, 
mesmo assim, ainda existe a necessidade de conscientização das pessoas e das empresas 
para com a defesa e proteção do meio ambiente e maior rigor dos órgãos ambientais no 
cumprimento das normas para prevenir os possíveis impactos ambientais negativos nessa 
atividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: geração de resíduos, sonda de perfuração, meio ambiente 
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ESTUDO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS EM SONDAS DE PERFURAÇÃO 

DA PETROBRAS 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa foi estruturada a partir da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, do 
Curso Técnico em Controle Ambiental do CEFET-RN, Unidade de Natal. O estudo 
procurou identificar os tipos de resíduos que são gerados nas sondas de perfuração terrestre 
da Petrobras, o destino final dos mesmos e avaliar (para efeito de mitigação) os possíveis 
impactos que esses resíduos acarretam ao meio ambiente. 
Conforme informações obtidas no site da Petrobras, há inúmeras teorias sobre o 
surgimento do petróleo, porém, a mais aceita é que ele surgiu através de restos orgânicos 
de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares sofrendo transformações 
químicas ao longo de milhares de anos. O petróleo é a principal fonte de energia do 
mundo. Ele alimenta mais de 60% das necessidades energéticas das economias industriais. 
Apesar do enorme esforço científico e tecnológico desenvolvido nos últimos 30 anos para 
encontrar fontes alternativas, ainda não foi encontradas fonte de energia, com custos 
comparáveis ao petróleo, que possa substituí-lo. 
A identificação de uma área favorável à acumulação de petróleo é realizada através de 
métodos geológicos e geofísicos, que, atuando em conjunto, conseguem indicar o local 
mais propício para a perfuração. Para tanto, perfura-se um poço – o Poço Pioneiro – 
mediante o uso de uma sonda de perfuração, que é o conjunto de equipamentos e 
acessórios que possibilitam a perfuração do poço. 
Através desse estudo foi possível entender que na atividade de perfuração de poços de 
petróleo existem operações que podem causar muitos riscos ao meio ambiente, por isso são 
realizadas tarefas preventivas, como a manutenção de equipamentos, coleta seletiva etc. 
que tem como objetivo minimizar e/ou corrigir esses impactos ambientais. 
A Petrobras (Petróleo Brasileiro S/A) é uma empresa estatal brasileira, que opera nas áreas 
de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo e seus derivados 
no Brasil e no exterior. Criada em 1953 pelo governo de Getúlio Vargas, é hoje uma das 
vinte maiores empresas petrolíferas do mundo. Depois de mais de 40 anos de monopólio, a 
Petrobras passou a competir com outras empresas estrangeiras, quando o governo abriu as 
atividades da indústria petrolífera à iniciativa privada. Em maio de 2007, a Petrobras foi 
eleita a oitava companhia mais respeitada do mundo. 
A Petrobras atua a cerca de 30 anos na Bacia Sedimentar do Rio Grande do Norte, 
especialmente, na região de Mossoró. Essa região, mais conhecida como região Oeste do 
Rio Grande do Norte é formada pelos municípios de Apodi, Areia Branca, Baraúnas, 
Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Mossoró, Serra do Mel, Tibau e 
Upanema. Essa região se constitui num território privilegiado com grande potencial 
econômico, principalmente pela presença da Petrobras e de dezenas de empresas que lhe 
prestam serviços nas operações de prospecção de petróleo, perfuração de poços, 
perfilagem, cimentação de poços, manutenção de equipamentos, produção de petróleo e 
gás, construção e manutenção de oleodutos e 
gasodutos, transporte, administração, serviços gerais e de segurança. 
A perfuração de um poço de petróleo é realizada através de uma sonda. Na perfuração 
rotativa, as rochas são perfuradas pela ação da rotação e do peso aplicado a uma broca 
existente na extremidade de uma coluna de perfuração, a qual consiste basicamente de 
comandos (tubos de paredes espessas), tubos semiflexíveis de peso intermediário entre os 
tubos de perfuração e os comandos, subs de cruzamento diversos, tubos de perfuração 
(tubos de paredes menos espessas) e outros. 
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Os fragmentos da rocha são removidos continuamente, através de um fluido de perfuração 
(lama). Esse fluido é injetado por bombas para o interior da coluna de perfuração, através 
da cabeça de injeção (swivel) e retorna à superfície pelo espaço anular, formado pelas 
paredes do poço e pela coluna. 
Ao atingir determinada profundidade, a coluna de perfuração é retirada do poço e uma 
coluna de revestimento de aço, de diâmetro inferior ao da broca, é descida. O anular entre 
os tubos do revestimento e as paredes do poço é cimentado, com a finalidade de isolar as 
rochas atravessadas, permitindo então, com segurança, o avanço da perfuração. 
Após a operação de cimentação, a coluna de perfuração é novamente descida no poço, 
tendo, na sua extremidade, uma nova broca, de diâmetro menor que a do revestimento para 
o prosseguimento da perfuração. 

 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O meio ambiente, além de sua evolução natural, está sujeito a constantes alterações. Estas 
alterações podem ser causadas por fenômenos naturais ou provocadas pelo homem. 
 
As alterações naturais se processam mais ou menos lentamente em escalas temporais que 
variam desde centenas de anos a poucos dias e mesmo horas, como as catástrofes naturais. 
 
As alterações resultantes da ação do homem são usualmente denominadas efeitos 
ambientais,que a maioria dos autores associam ao termo impacto ambiental. 
 
Assim, impacto ambiental é qualquer alteração significativa no meio ambiente – em um 
ou mais componentes – provocada por uma ação humana, seja na água, no ar ou no solo 
(site da Petrobras). Estas alterações precisam ser quantificadas, pois apresentam variações 
relativas, podendo ser positivas ou negativas, grandes ou pequenas. O objetivo de se 
estudar os impactos ambientais é, principalmente, o de avaliar as conseqüências de 
algumas ações, para que possa haver a prevenção da qualidade de determinado ambiente 
que poderá sofrer a execução de certos projetos ou ações, ou logo após a implementação 
dos mesmos. 
 
Na atividade de perfuração de poços de petróleo são gerados vários tipos de resíduos, que 
se não forem acondicionados e tratados de forma correta podem ocasionar impactos no 
meio ambiente. Por isso, quando a sonda de perfuração já está em operação são 
realizadas tarefas que tem como objetivo minimizar e/ ou corrigir esses impactos 
ambientais. 
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Foto 1: Sonda de perfuração da Petrobras 
 

Na atividade de sondagem, o aspecto ambiental representa a causa (perfuração de poços, 
derramamento de cascalho fora da caixa, etc.) e o impacto ambiental representa o efeito 
(contaminação do solo e das águas subterrâneas etc.). 
 
Por maior cuidado que se tenha em perfuração de poços, existe o risco de agressão ao meio 
ambiente, por causa de derramamento de óleo bruto, seja em terra, seja no mar. 
 
Para conter as agressões ao meio ambiente a Petrobras possui vários programas de 
prevenção e controle ambiental como é caso do PEGASO (Programa de Excelência e 
Gestão Ambiental e Segurança Operacional). 
 
Dentre os resíduos gerados na atividade de perfuração de poços de petróleo, constata-se o 
cascalho, para cujo descarte antes não havia um local definido. Hoje, as condições de 
descarte obedecem a um rigoroso controle. 
 
A Petrobras tem procurado formas alternativas não só para a redução de efluentes, mas 
também para implementar a reutilização da água, reduzindo, ao máximo, seu consumo nos 
processos operacionais. 
 
O quadro abaixo mostra os tipos de resíduos gerados numa Sonda de Perfuração e o 
destino final de cada um deles. 
 

Quadro 1: Resíduos e destino final 
RESÍDUOS DESTINO FINAL 

Ambulatorial Incineração 

Baterias 
Companhia distribuidora de baterias 

(CDB) 
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Pneus Venda externa (leilão) 

Lâmpadas fluorescentes Armazenamento 

Cascalhos Central de resíduos 

Bombonas e embalagens Venda externa (leilão) 

Cartuchos de impressoras, jato de tinta Reciclado 

Papel 
Comercializado e doado p/ instituições 

filantrópicas 

Ferro Comercializado 

Madeira 
Comercializado e doado p/ instituições 

filantrópicas 

Trapo / luva (impregnado com graxa / 

óleo) 
Reciclado 

 
Fonte: Sistema interno da Petrobras 
 
Procurando mitigar os impactos que os resíduos causam ao meio ambiente, a Petrobras 
elaborou um quadro que mostra a identificação de Aspectos de Segurança, Meio Ambiente 
e Saúde em sondas de perfuração terrestre. 
 

Quadro 2: Identificação de Aspectos e Impactos 
IDENTIFICAÇÃO

TAREFA ASPECTO IMPACTO 

ARRUMAÇÃO E 
LIMPEZA DA 

SONDA E LOCAÇÃO 

1. Óleo, cascalho e fluido de 
perfuração no chão da 
locação. 

1.1. Poluição do solo. 
1.2. Poluição visual 

2. Sonda sem coleta seletiva 
de lixo. 2.1. Poluição do solo 

3. Tratamento de Esgotos 3.1. Riscos à saúde e 
ambiente 

CONTROLE NO 
USO DE 

RECURSOS 

1. Consumo de Água.. 
1.1. Redução da 
disponibilidade de Recursos 
Hídricos. 

2. Consumo de Graxa  para 
conexões e óleos 
lubrificantes 

2.1. Poluição do solo. 
2.2. Risco a fauna / flora. 
2.3 Poluição da água 

3. Resíduos de Tintas e 
solventes. 

3.1. Poluição do solo. 
3.2. Risco a fauna / flora. 

4. Resíduos de Plásticos: 
garrafas de refrigerantes e 
copos descartáveis. 

4.1. Poluição do solo. 
4.2. Risco a fauna / flora. 

5. Resíduos de Papeis: papel 
toalha de escritório, papelão 

5.1. Poluição do solo. 
5.2. Risco a fauna / flora. 
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de embalagens, etc. 

PERFURAÇÃO 

1. Vazamentos de óleo 
lubrificante 1.1  Poluição do solo 

2. Vazamento de fluido de 
perfuração na bomba de 
lama 

2.1. Poluição solo 
 

RECEBIMENTO, 
MANUSEIO E 

ESTOCAGEM DE 
COMBUSTÍVEIS, 

LUBRIFICANTES E 
GASES 

1. Vazamento de diesel, 
gasolina ou aguarrás. 

1.1. Poluição do solo. 
1.2. Desperdício de recursos. 

2. Contato do gás oxigênio 
com graxa, lubrificantes. 

2.1. Poluição do ar. 
 

3.Vazamento de 
lubrificantes 3.1. Poluição do solo 

REMOÇÃO DE 
CASCALHO E DE 

RESÍDUOS LÍQUIDOS 

1. Derramamento de 
cascalho fora da caixa ou 
durante o carregamento da 
caçamba. 

1.1. Poluição do solo 

2.Transbordamento e 
vazamentos de caixas 
coletoras. 

2.1. Poluição do solo 

RESÍDUOS SÓLIDOS, 
EFLUENTES E 

EMISSÓES 
ATMOSFÉRICAS 

1. Alimentos (lanches, 
almoço, jantar e ceia) 

1.1. Poluição do ar. 
1.2. Poluição do solo. 

2. Papeis Diversos (de 
Escritório, lenços de 
refeitório, de WC´s, papelão 
de embalagens diversas, 
etc.) 

2.1. Poluição do ar. 
2.2. Poluição do solo. 
2.3. Risco a fauna / flora. 
2.4 Poluição da Água 

3. Papel de Embalagens de 
Materiais para fluido de 
perfuração. 

3.1. Poluição do ar. 
3.2. Poluição do solo. 
3.3. Risco a fauna/flora. 
3.4 Poluição da Água 

4. Plásticos diversos:( copos 
descartáveis, embalagens 
diversas, garrafas de 
refrigerantes, etc.). 

4.1. Poluição do ar. 
4.2. Poluição do solo. 
4.3. Risco a fauna / flora. 
4.4 Poluição da Água 

5. Efluentes tratados de 
sanitários e refeitório: 
trailers de perfuração e da 
geologia 

5.1 Poluição do solo. 
5.2. Risco a fauna/flora. 
5.3 Poluição da Água 

 
Fonte: Sistema interno da Petrobras 
 
Com o objetivo de aprofundar nossas análises foram realizadas pesquisas e visitas às 
sondas, além de entrevistas com funcionários da Petrobras, no setor de Sondagem, os quais 
foram argüidos sobre seus pontos de vista em relação à questão do meio ambiente na 
atividade de perfuração e, sempre muito críticos, responderam que precisam estar 
vigilantes com os impactos acarretados pela atividade da perfuração, buscando maximizar 
os impactos positivos e minimizar ou, quando possível, eliminar os negativos, mantendo as 
atividades em conformidade com a legislação ambiental vigente. 
 
Quanto a pesquisa nos documentos da sondagem observou-se que: 
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Na atividade de “arrumação e limpeza da sonda e locação” os aspectos que apresentam 
maior impacto são: óleo, cascalho e fluido de perfuração no chão da locação e o tratamento 
de esgotos, cujos impactos acarretam a poluição do solo e riscos à saúde e ao ambiente. 
 
Na tarefa de “controle no uso de recursos”, o consumo de água é o aspecto que apresenta o 
maior impacto, pois traz a redução dos recursos hídricos. 
 
Na atividade de “perfuração”, os vazamentos de óleo lubrificante representam o maior 
impacto, causando a poluição do solo. 
 
No “recebimento, manuseio e estocagem de combustíveis, lubrificantes e gases”, os 
aspectos que apresentam vazamentos de diesel, gasolina e lubrificantes ocasionam 
poluição do solo como impacto. 
 
Na “remoção de cascalho e de resíduos líquidos” os aspectos de derramamento e 
vazamentos de cascalho nas caixas coletoras, apresentam a poluição do solo como maior 
impacto. 
 
Na atividade que gera os “resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas”, os aspectos 
que apresentam o maior impacto são: alimentos, papel e plásticos diversos, cujos impactos 
acarretam a poluição do solo e o risco à fauna e à flora. 
 
Pesquisaram-se, ainda, os resíduos que eram gerados nas sondas de perfuração terrestre, se 
eles eram reaproveitados de alguma forma e qual o seu destino final. Viu-se que eram 
gerados vários resíduos, como sucata de metais ferrosos, cascalho de perfuração não 
oleoso, plástico reciclável, fluido de perfuração aquoso, dentre outros. Muitos são 
reaproveitados de imediato, como, por exemplo, água para lavagem de equipamentos, 
mastro da sonda; outros são armazenados (contenção) temporariamente em área autorizada 
pelo órgão de controle ambiental à espera de reutilização ou reciclagem que atenda às 
condições básicas de segurança, isolamento, sinalização e controle operacional. Esses 
resíduos são submetidos a processos e operações com o objetivo de eliminar ou diminuir 
seu potencial perigoso ou poluidor, de forma adequada e observando a legislação e as 
normas específicas. 
 
Como conseqüência viu-se que os resíduos poderiam acarretar impactos como: degradação 
do solo, da vegetação e da fauna típica da região afetada. Esses impactos, por sua vez, 
poderiam ser minimizados através do seu gerenciamento correto e da destinação deste para 
análises, visando a uma melhora de aproveitamento e à minimização do impacto, isto é, 
estudo da área a ser impactada. 
 
2.1 Roteiro Básico para Plano de Gestão Ambiental (PGA) em Sonda de Perfuração. 
 
A titulo de contribuição da pesquisa, como resultado desse trabalho sobre os estudos dos 
resíduos gerados nas sondas de perfuração, foi elaborado um Roteiro Básico de Plano de 
Gestão Ambiental (PGA), que se configura como sugestão para o melhor controle 
ambiental nas Sondas. 
 
2.1.1 – Apresentação 
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Sonda de perfuração terrestre. 
 
2.1.2 – Caracterização do projeto 
 
A sonda de perfuração é um conjunto de equipamentos e acessórios que possibilitam a 
perfuração do poço. Ela é formada por diversos sistemas que permitem o fornecimento de 
energia, a sustentação de cargas, a rotação de brocas, o bombeamento de líquidos, a 
segurança do poço e o monitoramento constante de diversas condições no processo de 
perfuração, dentre outros. 
 
2.1.3 – Descrição detalhada das atividades 
 
As atividades realizadas são: 
• arrumação e limpeza da sonda e locação; 
• controle no uso de recursos; 
• perfuração; 
• recebimento, manuseio e estocagem de combustíveis, lubrificantes e gases; 
• remoção de cascalho e de resíduos líquidos; 
• resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas. 
 
2.1.4– Aspectos ambientais: 
 
• óleo, cascalho e fluido de perfuração no chão da locação; 
• tratamento de esgotos; 
• consumo de água; 
• consumo de graxa para conexões e óleos lubrificantes; 
• resíduos de tintas e solventes; 
• resíduos de plásticos: garrafas de refrigerantes e copos descartáveis; 
• resíduos de papéis: papel toalha de escritório, papelão de embalagens diversas, etc; 
• vazamento de lubrificantes; 
• transbordamento e vazamentos de caixas coletoras; 
• alimentos ou restos de comida (lanches, almoço, jantar e ceia); 
• papel de embalagens de materiais para fluido de perfuração; 
• efluentes tratados de sanitários e refeitório: trailers de perfuração e da geologia; 
• vapores quentes de fluido de perfuração nos tanques de lama, caixa de peneira, peneiras e 
antepoços. 
 
2.1.5 – Impactos ambientais: 
 
• poluição do ar; 
• poluição do solo; 
• risco à fauna / flora; 
• poluição da água; 
• riscos à saúde e ao ambiente. 
 
2.1.6 – Medidas de mitigação 
 
Cuidados com o meio ambiente na operação com sondas próprias de perfuração terrestre: 
• Programa STOP; 
• SAIS (Sistema de Acompanhamento de Inspeções de Segurança); 
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• SIGA (Sistema Integrado de Gestão de Anomalia); 
• SGM (Sistema de Gerenciamento da Manutenção); 
• controle dos aspectos relacionados a consumos energéticos pela CICE, através do Plano 
de Conservação de Energia; 
• estabelecimento de controle e de planos de racionalização através do Plano de Gestão de 
Recursos Hídricos (SMS); 
• estabelecimento de controles através do Plano de Controle de Insumos (SMS); 
• utilização de poli-caçamba ou caçambão e carro sugador; 
• sistema de calhas e caixas de coleta na locação; 
• coleta seletiva nas sondas de perfuração. 
 
2.1.7 – Plano Básico Ambiental – ações gerenciais ou estratégicas de gestão ambiental: 
• reuniões sobre SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde); 
• ações de conhecimento e conscientização. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
A atividade petrolífera é muito importante para a economia do Rio Grande do Norte. 
Atualmente existe uma maior preocupação com SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) 
nas atividades de perfuração terrestre. 
Ainda assim, identificam-se algumas ações que continuam causando impactos negativos, 
como vazamento de fluido na área da sonda, o que gera a degradação do solo. 
Mesmo com os pontos negativos citados no decorrer desse trabalho, existem vários fatores 
positivos como, por exemplo: o cuidado com a coleta seletiva, que é realizada com 
bastante rigor nas sondas de perfuração. 
Portanto, por mais que haja a conscientização das pessoas nesse ambiente de trabalho, há a 
necessidade de mais rigor no planejamento e cumprimento das leis exigidas para se 
prevenir os possíveis impactos ambientais negativos. 
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RESUMO 
O Rio Grande do Norte é um grande produtor de materiais cerâmicos possuindo um grande 
número de jazidas de argilas. Essas argilas são de grande importância na fabricação de 
tijolos e telhas. As pesquisas nessa região têm dedicado grande esforço na caracterização 
bem como na avaliação da possibilidade de uso destas argilas. Esses estudos possibilitaram 
um mapeamento das jazidas do estado já estudadas e analisadas. Assim, este trabalho tem 
por objetivo complementar o trabalho de mapeamento das jazidas de argilas do Estado a 
cidade do Apodi, visando seu uso em cerâmica vermelha. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Argila, cerâmica, mapeamento, jazidas, Rio Grande do Norte. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS DO VALE DO APODI  PARA 

USO NA INDÚSTRIA CERÂMICA ESTRUTURAL 
 
 
INTRODUÇÃO 
O Brasil, e particularmente, o Rio Grande do Norte detém reservas de matérias-primas 
abundantes para indústria cerâmica; sendo esta uma das maiores empregadoras de mão-de-
obra do Estado, mais especificamente as das regiões do Vale do Assú, Seridó e do Alto 
Oeste. Atualmente a busca incessante por qualidade dos produtos vem despertando a 
preocupação por parte dos empresários locais em qualificar tanto seus colaboradores 
quanto fornecedores por meio de treinamentos fornecidos por profissionais qualificados do 
SENAI/SC e melhoria da utilização dos recursos naturais, evitando desperdícios e 
otimizando processos produtivos. Ratificando este fato pode-se citar a implantação, 
implementação e manutenção do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) e do Arranjo 
Produtivo Local (APL), como sendo um projeto arrojado e pioneiro na região do Nordeste, 
bem como o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação (PBQP-H).   
No Brasil existem cerca de 11.000 cerâmicas, gerando cerca de 220.000 empregos e com 
um faturamento da ordem de 4,2 bilhões de reais (1).  No Rio Grande do Norte, a indústria 
cerâmica é uma das mais importantes fontes da economia loca (3). Avaliam-se, atualmente 
(1), cerca de duzentas cerâmicas cadastradas, sendo aproximadamente cento e cinqüenta 
em atividade, distribuídas em 53 municípios (4). 
O produto cerâmico apresenta vantagens de uso e qualidade, como: constituição de 
unidades de pequenas dimensões; detalhamento estético; estrutura leve; resultando menor 
custo para fundações, acabamento com uso aparente; abundância de matéria prima na 
maioria das regiões do país; bom isolamento térmico e acústico; boa resistência ao fogo 
(5,6).  Porém o setor carece de qualificação técnica, padronização do produto, e 
conhecimento das propriedades do produto (6).  Para mudar esse quadro é necessário um 
conhecimento detalhado das propriedades do produto, com dados concisos de suas 
características físicas e mecânicas, na qual se possa estabelecer modificações necessárias. 
Verifica-se também a falta de tecnologia. O processo de fabricação de grande parte das 
cerâmicas é rudimentar. 
 
 
PREPARAÇÃO DA MASSA CERÂMICA  E FABRICAÇÃO DO PRODUTO 

Os materiais cerâmicos, por usarem matéria-prima abundante na natureza, logo se 
tornaram algo essencial na história da humanidade. A argila é um conjunto de minerais, 
compostos principalmente de silicatos de alumínio hidratados, que possuem a propriedade 
de formarem com a água uma pasta plástica moldável, conservando a forma moldada, 
endurecendo com a perda de água e solidificando-se definitivamente com o calor. 
 
Fabricação de produtos cerâmicos: As seqüências para fabricação de produtos cerâmicos 
variam de processos mais simples como para a produção de tijolos e telhas, até processos 
mais sofisticados como para azulejos, pisos e louças sanitárias. Tratamentos da matéria 
prima: Entre os tratamentos prévios à fabricação dos produtos cerâmicos podemos citar a 
depuração, trituração, homogeneização e umidificação. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 
 
                             Figura 1.1 – Fluxograma do procedimento experimental  
 
 
MÉTODOS 
A constituição do produto cerâmico e as suas características dependem da natureza e da 
quantidade dos minerais ou compostos químicos presentes e de outros parâmetros próprios 
da matéria-prima como a granulometria, o comportamento térmico e o comportamento em 
presença de água. 
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A análise química consiste em determinar a composição de uma matéria-prima, fornecendo 
os percentuais de óxidos presentes e também os valores de perda ao fogo. De uma maneira 
simplificada, a interpretação de uma análise química de uma matéria-prima argilosa pode 
ser descrita abaixo: 
 
- Óxido de sódio (Na2O) e potássio (K2O): presentes geralmente na forma de feldspatos, 
são fundentes e conferem resistência mecânica quando sinterizados entre 950 e 1000°C;  
óxido de cálcio (CaO) e magnésio (MgO): são agentes fundentes e tendem a diminuir a 
refratariedade das peças, indicam a presença de calcita, dolomita e massas calcáreas que 
requerem moagem e temperaturas de sinterização aproximadamente a 1100oC; sílica ou 
óxido de silício (SiO2): indica a presença de silicatos e sílica livre. Os silicatos são os 
argilominerais, as micas e os feldspatos. A sílica livre corresponde ao quartzo; alumina ou 
óxido de alumínio (Al2O3): está em sua maior parte combinada, formando os 
argilominerais (8); 
 - Óxido de ferro (Fe2O3): responsável pela coloração vermelha ou amarelada na maioria 
das argilas, reduz a plasticidade, mas também diminui a retração e facilita a secagem. 
Também diminui a resistência mecânica, mas o pouco que funde na sinterização 
proporciona dureza ao vidrado . 
- Óxido de titânio (TiO2): desvia a cor para um tom alaranjado; 
- Óxido de enxofre (SO3): pode indicar a presença de gesso; 
- Óxido de manganês (MnO2): altera a cor para marrom; 
- Carbonatos: ajudam no branqueamento das peças, diminuem a expansão e aumentam a 
porosidade;  
- Perda ao fogo: é a diminuição de peso, até um valor constante, que indica uma perda de 
material devido ao aumento de temperatura. Basicamente indica o teor de matéria orgânica 
presente na argila e a quantidade de gás e vapor que são formados durante o aquecimento, 
resultantes da decomposição dos carbonatos. 
 
 
RESULTADOS  
Tabela I -  Composição química das argilas 
Argilas SiO2 Al 2O3 Fe2 O3 CaO MgO Na2O Ka2O TiO2 PF 
A 47,38 30,83 6,58 0,15 0,28 0,08 0,54 1,21 13 
B 50,67 26,78 7,81 0,13 0,59 0,39 1,33 1,37 11,5 
PF= Perda ao fogo 1000°C 
 
Fazendo-se uma análise da composição química  são argilas que são utilizados nas 
industrial da cerâmica vermelha.  
- As argilas A e B apresentam um teor de SiO2  baixo e Al 2O3 o que tende a aumentar sua 
refratariedade  de ambas;   
- A argila A tem deficiência de fundentes  K2 O e Na2O; 
- As argilas tem um elevado teor de Fe2O3,  que pode estar presente em solução na estrutura 
dos argilominerais ou na forma de óxidos como hematita ou Magnesita. O que causam o 
escurecimento dos corpos de provas após a queima.  
- As argilas apresentam  uma elevada perda ao fogo. O que requer cuidados na etapa de 
queima, pois a reação que se sucedem devido à perda de água e matéria orgânica. 
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CONCLUSÃO 
Após a realização dos testes pôde-se observar que as argilas do Apodi estão em 
conformidade com argilas utilizadas nas cerâmicas estrutural. Mas o trabalho ainda está na 
fase inicial. Portanto ainda teremos que realizar diversos ensaios nessa matéria-prima para 
podemos atingir nosso objetivo. 
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RESUMO 

Na tentativa de reduzir as emissões de poluentes surgem novas tecnologias, dentre elas os 
veículos com sistemas flex-fuel, que permitem a utilização de álcool e gasolina ou misturas 
entre os dois combustíveis, em varias proporções um mesmo tanque. Os principais motivos 
para a utilização de AEAC adicionado à gasolina são: a eliminação do chumbo 
(antidetonante) da gasolina, um composto tóxico; e a disponibilização de moléculas de 
oxigênio que melhoram a queima dos hidrocarbonetos e eleva a octanagem do combustível 
composto. Este trabalho tem como objetivo estudar a influência do álcool etílico hidratado 
combustível (AEHC) em gasolina comum em suas propriedades físico-químicos, como 
massa especifica e destilação. Foram realizadas misturas com concentrações de 20, 40, 60 e 
80% de AEHC em gasolina, em seguida realizado os ensaios de massa específica, teor de 
álcool e destilação, de acordo com as especificações da ANP. Foram observadas mudanças 
significativas nas propriedades físico-químicas da gasolina com adição de AEHC. 
 
PALAVRAS-CHAVE: flex-fuel; combustíveis; propriedades físico-químicas. 
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INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO À GASOLINA SOBRE 

AS PROPRIEDADES DE MASSA ESPECÍFICA E DESTILAÇÃO 
 
 
INTRODUÇÃO 
A queima de combustíveis derivados do petróleo lança gases e as partículas tóxicas ao ar, 
que causam grandes impactos ambientais. Na tentativa de controlar as emissões de 
poluentes novas tecnologias surgiram, dentre elas os veículos flex-fuel, que permitem a 
utilização de álcool e gasolina ou misturas entre os dois combustíveis, em um mesmo 
tanque. Os veículos bicombustíveis entraram no mercado brasileiro em 2003 e foi notável a 
sua rápida aceitação. Em Natal, Rio Grande do Norte, cerca de 61% dos veículos que 
circulam possuem o sistema flex-fuel (Detran, 2008). Essa tecnologia permite a utilização 
de álcool e gasolina ou misturas entre os dois combustíveis, em um mesmo tanque. Os 
combustíveis nacionais devem atender a padrões de qualidade especificados pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.  
No Brasil, a gasolina disponibilizada nos postos revendedores possui como composto 
oxigenado o álcool etílico anidro combustível (AEAC). Os principais motivos para a 
utilização de álcool combustível adicionado à gasolina são: a eliminação do chumbo 
tetraetila (antidetonante) da gasolina, um composto tóxico que forma depósitos na câmara 
de combustão e emite chumbo inorgânico nos gases de combustão; e a disponibilização de 
moléculas de oxigênio que melhoram a queima dos hidrocarbonetos e eleva a octanagem 
do combustível composto. 
O álcool passou a ser utilizado como combustível automotivo no Brasil mais intensamente 
na segunda metade da década de 70, em função da crise mundial do petróleo, quando o 
governo brasileiro implantou o Programa Nacional do Álcool – PROALCOOL, focado na 
utilização de biomassa para produção de energia. Devido à redução da emissão de 
poluentes, o álcool tem um menor impacto na qualidade do ar das cidades. A adição de 
10% de etanol na gasolina pode reduzir a concentração na emissão de monóxido de 
carbono (CO) em até 30% (PALMER, 1986). Além disso, a utilização do álcool reduz as 
emissões de hidrocarbonetos e a formação de óxido de nitrogênio (NOx). 
 
 
PARTE EXPERIMENTAL 
 
Equipamentos e Materiais 
Os equipamentos utilizados no presente trabalho são: 

• Destilador automático, marca Herzog, modelo HDA 628; 
• Densímetro automático, marca Mettler Toledo DE-40; 
• Provetas de 500mL, marca Roni Alzi®; 
• Provetas de 100mL Schott Duran®, com calibração RBC. 

 
Procedimento Experimental 
Foram coletados 2 litros de gasolina comum tipo C e 2 litros de álcool etílico anidro 
combustível, em posto revendedores combustíveis de Natal – RN. Ambas as amostras 
foram submetidas a uma série de análises para verificar a conformidade das suas 
propriedades físico-químicas com os parâmetros estabelecidos pela legislação em vigor. 
Em seguida, foi realizada a preparação de quatro misturas entre a gasolina e o álcool, em 
concentrações volumétricas de 20, 40, 60 e 80% de álcool em gasolina, denominadas 
combustíveis flexíveis. Todas as misturas foram armazenadas em frascos de polietileno 
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tereftalato de cor âmbar. As amostras foram levadas ao refrigerador, sendo mantidas à 
temperatura de 10 °C, até a realização das análises. 
As misturas submetidas à análise do teor de álcool, massa específica e destilação. 
A determinação do teor de álcool etílico anidro (AEAC) na gasolina foi realizada conforme 
a norma NBR 13992. Nesse método utiliza-se uma proveta graduada de 100 mL com boca 
esmerilhada. No procedimento coloca-se 50 mL da amostra de gasolina na proveta 
previamente limpa e em seguida adiciona-se uma solução de NaCl (10% m/v) até 
completar o volume de 100 mL. Na sequência tampa-se a proveta e homogeneíza-se por 
inversão cerca de 10 vezes, cuidadosamente, para completar o processo de extração do 
álcool pela camada aquosa. A mistura fica em repouso por 15 minutos e finalmente anota-
se o volume final da fase aquosa em mililitros. 

O teor de AEAC é calculado utilizando a seguinte equação: 
 
AE = [(A – 50) x 2] +1                                                equação (1) 
 
Onde: A = volume final da camada aquosa, em mililitros; 
-50 = subtração do volume inicial da camada aquosa; 
x 2 = duplicação da variação de volume da camada aquosa, para que o mesmo seja 
expresso em porcentagem; 
+1 = acréscimo ao resultado final, devido à redução de volume da fase aquosa, que ocorre 
na interação intra-molecular entre a água e o álcool. 
 

 
Figura 1 – Teor de Álcool. 

 
A densidade relativa (20 o C/4 o C) das amostras de gasolina foi determinada seguindo as 
normas ASTM D 1298, D – 4052 ou NBR 7148.. 
Com o auxilio de um erlenmeyer, foi introduzido no tubo do densímetro cerca de 0,7 mL 
da amostra. Em seguida, observou-se a amostra no tubo a fim de evitar a ocorrência de 
bolhas. A leitura foi realizada diretamente no visor do equipamento a 20 °C (Figura 2). 
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Figura 2 – Densímetro digital de bancada. 

 

Os parâmetros de destilação (Evaporados, Ponto final de ebulição (PFE) e Resíduos Finais) 
foram determinados seguindo as normas NBR 9619 e ASTM 86. 
Foram medidos 100 mL da amostra em uma proveta graduada e calibrada, previamente 
limpa e seca. Esse volume foi repassado para um balão de destilação de 125 mL, limpo e 
seco, e adicionou-se 1 pelota de vidro. Colocou-se um dispositivo centralizador, no qual o 
sensor de temperatura foi ajustado. O tubo de vapor do frasco, provido de uma borracha de 
silicone, foi firmemente encaixado ao tubo do condensador. A placa de suporte foi 
levantada para adaptá-la firmemente contra o fundo do balão. A proveta usada para medir a 
amostra foi colocada sob a extremidade inferior do tubo condensador, dentro do banho de 
temperatura controlada. A destilação foi iniciada e os resultados expressos em graus 
Celsius. Registrou-se também o resíduo da destilação, em %v/v (Figura 3). 
 

 
Figura 3 – Destilador automático Herzog HDA 628 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As misturas foram avaliadas quanto a miscibilidade através do método visual, onde todas 
se apresentaram homogêneas, não ocorrendo separação de fases visíveis. 
A gasolina “C” utilizada na preparação das amostras já apresentava em sua composição 
25% de álcool etílico anidro combustível (AEAC) realizou-se o estudo da concentração 
real de álcool-água, em cada mistura, já que o álcool adicionado tem um percentual de 
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água. A determinação percentual total desses componentes foi realizada utilizando o teste 
da proveta volumétrica, com base na NBR 13992. 
Para obter os valores do percentual de álcool-água utilizou-se a seguinte expressão: 

 
PA+H2O = PAEHC + PGC x PAEAC                         equação( 2) 

 
Onde: 
PA+H2O = Percentual total de álcool + água contido na amostra; 
PAEHC = Percentual de álcool hidratado utilizado na mistura; 
PGC = Percentual de gasolina utilizado na mistura; 
PAEAC = Percentual de álcool anidro contido na amostra de gasolina. 
 
Os resultados obtidos nas análises da amostra de AEHC utilizada nas misturas, apresenta 
um teor alcoólico de 93,2%. Isso significa que a amostra possui um percentual de água de 
6,8%. De acordo com esses resultados, a determinação do percentual total de água das 
misturas (combustíveis flexíveis) foi calculada pela seguinte expressão: 
 
PH2OAEHC = PAEHC x PH20 /100                            equação (3) 
 
Onde: 
PH2OAEHC = Percentual total de água contida na amostra de AEHC; 
PAEHC = Percentual de álcool hidratado utilizado na mistura; 
PH20 = Percentual de água contido na amostra de álcool hidratado. 
 
Os valores encontrados a partir das análises de teor de álcool realizadas nas misturas se 
encontram na tabela abaixo: 
 

Tabela 1: Resultados do ensaio de Teor de álcool nas misturas 

AMOSTRA TEOR DE ALCOOL
ÁLCOOL-

ÁGUA ÁGUA ÁLCOOL 
Gasolina 25 25 0 25 
CF 80:20 41 40 1,36 38,6 
CF 60:40 57 55 2,7 52,3 
CF 40:60 71 70 4 66 
CF 20:80 87 85 5,4 79,6 

  . 
A massa específica das misturas estudadas apresenta um aumento significativo com o 
aumento da concentração de etanol. Isto ocorre devido à massa específica do álcool em 
relação da gasolina.Os resultados encontram-se na tabela 2 e apresentado na figura 4. 
 

Tabela 2: Resultados da Massa Específica das misturas 
AMOSTRA DENSIDADE 

Gasolina 749,9 
CF 80:20 763,7 
CF 60:40 774,1 
CF 40:60 789,9 
CF 20:80 797,2 
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Figura 4 - Resultados da massa específica das misturas. 

 
De acordo com os resultados apresentados na Tabela 3 e figura 5, observou-se que os 10 e 
50% de evaporados aumentaram, em contrapartida as temperaturas de 90% e Ponto Final 
(PF) diminuíram. Este comportamento ocorre devido à influência do ponto de ebulição do 
álcool, na faixa de 72 a 79°C. Também foram observados um aumento na temperatura dos 
evaporados que destilam até a faixa de 70% e diminuição na temperatura dos que destilam 
entre 80% e o PF. Os resíduos medidos encontram-se dentro dos valores permitidos. 
 

Tabela 3: Pontos de destilação das misturas. 
AMOSTRA T10 T50 T90 PFE RESÍDUO 

Gasolina 51,7 71,3 158,9 195 1,1 
CF 80:20 57 74,5 154,1 197 1 
CF 60:40 58 75,8 79,5 188 1 
CF 40:60 66,1 77,1 78,5 182,7 1,3 
CF 20:80 71,8 77,1 77,7 134 1 
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Figura 5 - Volume destilado (%) 
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CONCLUSÕES 
A pesquisa realizada neste trabalho estudou a variação da massa específica, da destilação e 
do teor de álcool em misturas feitas em concentrações de 20, 40,60 e 80% de álcool etílico 
hidratado em gasolina comum tipo “C”. 
Todos os resultados obtidos nas análises físico-químicas realizadas nas amostras de 
gasolina tipo “C” e álcool etílico hidratado utilizadas para realizar as misturas mostraram-
se em conformidade com as especificações em vigor da ANP. Portanto, os combustíveis 
apresentaram bons requisitos de qualidade para serem utilizados em veículos automotores 
de sistema flex-fuel. 
As misturas apresentaram variação significativa nas propriedades físico-químicas 
estudadas neste trabalho, foram também avaliadas as quantidades reais de álcool e de água 
em cada mistura. Isso foi necessário devido ao fato de a gasolina, além do álcool hidratado 
adicionado, já apresentar álcool anidro em sua composição. 
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RESUMO 
 
A exploração e produção (E&P) de petróleo e os riscos de impactos ambientais decorrentes do 
desenvolvimento da atividade petrolífera têm requisitado atualmente uma grande demanda de 
pedidos de licenças ambientais junto ao órgão ambiental competente no Rio Grande do Norte: o 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA). Esses pedidos têm gerado procedimentos 
administrativos por meio do qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou pontecialmente poluidoras ou daqueles que, sob qualquer 
forma, possam causar degradação ambiental (CONAMA 237/97). Face o exposto, colocou-se a 
seguinte questão central desse trabalho: quais são os procedimentos fundamentais necessários ao 
licenciamento ambiental de atividades de exploração e produção de petróleo de atividades on 
shore? Nesse sentido, o presente trabalho tem por finalidade principal discutir sobre os 
procedimentos necessários para o licenciamento ambiental no setor de exploração e produção de 
petróleo on shore (em terra). A consecução desse trabalho deu-se por meio de uma pesquisa 
exploratória e explicativa, realizada principalmente com levantamentos bibliográficos, 
documentais e legais. Dentre esses documentos considerou-se a Constituição Federal Brasileira, 
a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81), as Leis Estaduais que regulamentam a 
atividade e, no caso do nosso estado, a Política Estadual do Meio Ambiente estabelecida na Lei 
Complementar nº 272/2004, que traz artigos atinentes à exploração e produção de petróleo. Por 
fim, ressaltamos que esse trabalho é o 2º (segundo) artigo proveniente da pesquisa intitulada 
licenciamento ambiental no setor de exploração e produção de petróleo on shore no Rio Grande 
do Norte que está sendo desenvolvida na linha de pesquisa em licenciamento e gestão ambiental 
no Núcleo de Pesquisa em Processos de Petróleo e Gás Natural (NPP3G), no Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), com o apoio do Programa de 
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP). 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: licenciamento ambiental, petróleo, on shore.
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1. INTRODUÇÃO 
 
A exploração e produção (E&P) de petróleo e os riscos de impactos ambientais decorrentes do 
desenvolvimento da atividade petrolífera têm requisitado atualmente uma grande demanda de 
pedidos de licenças ambientais junto ao órgão ambiental competente do Rio Grande do Norte: o 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA). 
O presente trabalho tem por finalidade principal discutir sobre os procedimentos necessários para 
o licenciamento ambiental no setor de exploração e produção de petróleo on shore no Rio 
Grande do Norte.   
Inicialmente, relataremos um breve histórico das descobertas na exploração de petróleo no 
Brasil, tanto no âmbito off shore (em mar), como nas atividades petrolíferas on shore (em terra). 
Depois, apresentaremos algumas considerações no tocante à exploração de petróleo no Rio 
Grande do Norte, apresentando informações atinentes à produção de petróleo no estado 
destacando brevemente a estrutura produtiva e sua importância no cenário econômico local e 
nacional. 
 
Em seguida, discutiremos a atividade de exploração de petróleo on shore e os seus riscos ao 
meio ambiente apresentando algumas considerações referentes aos processos de perfuração.  
 
Por fim, apresentaremos os procedimentos para o licenciamento ambiental na atividade 
petrolífera on shore demonstrando a diferença do licenciamento ambiental petrolífero em relação 
às outras atividades, de acordo com a legislação ambiental estadual. 
A consecução deste trabalho deu-se inicialmente por meio de uma pesquisa exploratória e 
explicativa, realizada principalmente com levantamentos bibliográficos, documentais e legais. 
Dentre esses documentos considerou-se a Constituição Federal Brasileira, a Política Nacional do 
Meio Ambiente (Lei 6938/81), as Leis Estaduais que regulamentam a atividade e, no caso do 
nosso estado, a Política Estadual do Meio Ambiente estabelecida na Lei Complementar nº 
272/2004, que traz artigos atinentes à exploração e produção de petróleo. 
 
Destarte, salientamos que este trabalho faz parte da pesquisa intitulada licenciamento ambiental 
no setor de exploração e produção de petróleo on shore no Rio Grande do Norte que está sendo 
desenvolvida na linha de pesquisa em licenciamento e gestão ambiental no Núcleo de Pesquisa 
em Processos de Petróleo e Gás Natural (NPP3G), no Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), com o apoio do Programa de Mobilização da Indústria 
Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP). 
 
2. AS DESCOBERTAS NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO BRASIL: UM BREVE 

HISTÓRICO 
 
A exploração de petróleo, no Brasil, não é considerada uma tarefa simples, uma vez que a 
extensão da área sedimentar do nosso país supera os seis milhões de quilômetros quadrados. 
Além disso, observamos também que a natureza dessas bacias sedimentares possui um tipo de 
rocha de difícil exploração e com pouco petróleo. 
 
Prosseguindo essa discussão, notamos que referente à exploração off shore (no mar), a 
dificuldade ocorre em virtude da profundidade da água que se encontram os maiores reservatório 
já localizados, de 200 a 2000 metros de lâmina d’água (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2008). 
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Nesse contexto, a Petrobras pesquisou todas as bacias sedimentares brasileiras, de maneira 
moderadamente intensa, sendo que, em algumas dessas bacias, houve descobertas já na fase 
inicial de exploração, tendo aumentado rapidamente a quantidade de poços perfurados. Contudo, 
em outras bacias, isso não ocorreu. 
 
Em relação às descobertas de reservatórios petrolíferos no nosso país no tocante a exploração on 
shore (em terra), destacamos como as mais significativas aquelas que ocorreram em bacias 
terrestres nos campos do Recôncavo Baiano, de Sergipe e de Alagoas, na década de 50; na Bacia 
do Espírito Santo, nos anos 70; e, por fim, nas bacias Potiguar, no Rio Grande do Norte, e do 
Solimões, no Amazonas, em meados dos anos 80 (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2008). 
 
No final da década de 60, a primeira descoberta de petróleo no mar, em lâmina d’água de 30 
metros, ocorreu no denominado Campo de Guaricema, no litoral de Sergipe, tendo sido o grande 
destaque no que se refere à exploração de petróleo no Brasil. Depois da descoberta do campo de 
Guaricema, a Petrobras intensificou as suas campanhas exploratórias na plataforma continental 
brasileira e realizou várias descobertas de petróleo no litoral de vários estados. (MOLINA, 2005) 
 
Na década de 70, o fato mais importante na área de exploração de produção foi a descoberta do 
campo de Garoupa, em 1974, na Bacia de Campos, no litoral do estado do Rio de Janeiro, em 
lâmina d’água de 124 metros. 
 
Nos anos 80, de acordo com Marchioro et al (2003) citado por Molina (2005), as descobertas de 
campos gigantes de petróleo na região de águas profundas transformaram a Bacia de Campos na 
mais importante área produtora brasileira de petróleo. 
 
3. A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO RIO GRANDE DO NORTE 
  
O estado brasileiro de maior produção de petróleo on shore (em terra), o Rio Grande do Norte, 
tem despontado, como o segundo maior produtor de hidrocarbonetos do país. A estrutura 
produtiva ultrapassa a marca de três mil poços nos campos de exploração localizados na bacia 
potiguar, que possui uma reserva de 340,1 milhões de barris desse recurso mineral – 2.558,5 em 
terra e 80,7 em mar (GUTMAN, 2007).   
 
Com relação às pesquisas de petróleo, aqui no estado, foram iniciadas em 1943, sob a 
responsabilidade do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A partir de 1975, a 
indústria do petróleo instalou-se no semi-árido potiguar, pois foi descoberto, em 1973, o campo 
marítimo de Ubarana, localizado na plataforma continental. Em 1979, com a perfuração de um 
poço no Hotel Termas, em Mossoró, iniciou-se a produção terrestre (ALEXANDRE, 2007). 
 
Essa indústria petrolífera é de suma importância para os setores econômicos da sociedade 
moderna, e, de modo, particular do Rio Grande do Norte, que além de produzir petróleo também 
é considerado um dos maiores produtores de gás natural brasileiro. Nesse aspecto, cabe ressaltar 
que o campo de exploração do petróleo do Canto do Amaro, localizado entre os municípios de 
Mossoró e Areia Branca, é um dos maiores produtores de petróleo em terra do Brasil, extraindo 
47 mil barris por dia em, aproximadamente, 3,5 mil poços perfurados. Essa produção 
corresponde a 50,5% da produção total do Estado que é, em média, de 93 mil barris/dia. 
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4. A ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO ON SHORE E OS SEUS 
RISCOS 

 
Inicialmente, para entendermos o conceito de risco, é necessário saber que há uma diferenciação 
entre perigo e risco. O perigo é definido como uma situação ou condição que tem potencial de 
acarretar conseqüências indesejáveis. Já o risco é conceituado, como a contextualização de uma 
situação de perigo, ou seja, a possibilidade da materialização do perigo ou de um evento 
indesejado ocorrer (SÁNCHES, 2006). 
 
Nesse sentido, percebemos que as atividades petrolíferas possuem inerentes aos seus processos 
um elevado nível de riscos devido o uso de substâncias consideradas perigosas. 
 
A perfuração de um poço, por exemplo, trata-se de uma atividade bastante complexa e que deve 
ser realizada sem interrupção, seja na terra ou no mar, concluindo, apenas, quando é atingida a 
profundidade programa ou os objetivos propostos para a perfuração. 
 
A perfuração em terra é realizada por meio de uma sonda de perfuração, constituída de uma 
estrutura metálica de mais de 40 metros de altura, denominada de torre, e de equipamentos 
especiais. Essa torre sustenta um tubo vertical, a coluna de perfuração, em cuja extremidade é 
colocada uma broca. As rochas são perfuradas por meio de movimentos de rotação e de peso 
transmitidos pela coluna de perfuração à broca (MOLINA, 2005). 
 
Para evitar desmoronamentos das paredes do poço, é injetado na coluna um fluido especial, 
chamado de lama de perfuração. Durante a perfuração, todo o material triturado pela broca vem á 
superfície, misturado com essa lama. Os detritos contidos nesse material são examinados pelo 
geólogo, que reúnem dados acerca da historia geológica das camadas rochosas atravessadas pela 
sonda, que aliada a outras informações, obtidas durante a perfuração do poço, poderá indicar, ou 
não, a ocorrência de petróleo (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2008). 
 
Atentamos que, mais de 80 % dos poços exploratórios pioneiros de perfuração não resultam, no 
Brasil e no mundo, em descobertas aproveitáveis. Quando isso acontece, o poço é abandonado, 
após o devido tamponamento, de acordo com práticas ambientalmente corretas e de 
conformidade com as normas regulamentares da Agência Nacional de Petróleo – ANP. Os poços 
exploratórios perfurados, mesmo secos ou não viáveis comercialmente, podem fornecer 
indicadores importantes para o prosseguimento das pesquisas, porque permitem maiores 
conhecimentos sobre a área explorada (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., 2008). 
 
Depois da constatação da presença de petróleo, passa-se à fase cujo objetivo é determinar se o 
poço contém petróleo em quantidades comerciais, bem como se é tecnicamente viável sua 
produção. Assim, realizam-se testes de formação, para recuperação do fluido contido em 
intervalos selecionados das rochas-reservatório, sendo que se os resultados forem promissores, 
executam-se os testes de produção (Teste de Longa Duração – TLD), pelos quais pode-se estimar 
a vazão diária de petróleo do poço. 
 
5. PROCEDIMENTOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA ATIVIDADE 

PETROLÍFERA ON SHORE NO RIO GRANDE DO NORTE 

De acordo com as considerações citadas no decorrer deste artigo, apresentaremos neste 
momento, de maneira geral, o processo de licenciamento que é compreendido por 3 ( três ) tipos 
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de licença: a Licença Prévia - LP, a Licença de Instalação - LI e a Licença de Operação – 
LO.Mas estas licenças podem variar, de acordo com as características da atividade econômica. 
Isso é o caso das atividades petrolíferas on shore. 
 
Constatamos que, segundo Molina (2005), embora a Resolução CONAMA 023/94 abarque o 
licenciamento de todas as atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de 
combustíveis líquidos e gás natural, sendo que o controle e a expedição das licenças ali previstas 
competiriam ao órgão ambiental federal, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), ou aos órgãos estaduais de meio ambiente, quando couber, nos 
estados da federação onde a Petrobras desenvolve as atividades denominadas exproper on shore 
(em terra). Esse é o caso de estados como Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia e Espírito 
Santo, que não utilizam os procedimentos e critérios constantes da mencionada Resolução 
CONAMA 023/94, mas sim a legislação ambiental estadual. 
 
No caso do nosso estado, o licenciamento ambiental é baseado na Política Estadual do Meio 
Ambiente estabelecida na Lei Complementar Estadual nº 272 de 03/03/2004. Portanto, face à 
complexidade do processo de licenciamento ambiental petrolífero em relação a outras atividades, 
essas atividades são caracterizadas por licenças mais específicas e numerosas do que o previsto 
na maioria dos empreendimentos. Para a atividade petrolífera on shore, exigem-se as seguintes 
licenças: Licença Prévia para Perfuração (LPper), Licença Prévia de Produção para Pesquisa 
(LPpro), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), de acordo com a Lei 
Complementar nº 272/2004 (ver figura 1). 
 

 
Figura 1 – Licenças da atividade petrolífera on shore. 

Fonte:Adaptado da Lei complementar 272/04 - RN citado em: Manual de Licenciamento 
Ambiental para a Atividade Petrolífera on shore, 2007. 

 
Na análise do processo de licenciamento ambiental petrolífero, o órgão ambiental responsável 
utiliza-se de alguns instrumentos, como: Relatório de Controle Ambiental (RCA), Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) com o seu respectivo relatório (RIMA), Estudo de Viabilidade 
Ambiental (EVA), Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) e Projeto de Controle Ambiental 
(PCA). A figura 2 mostra o que cada instrumento deve conter. 
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Figura 2 – Instrumentos para o processo de licenciamento ambiental 
FONTE: Adaptado da Lei Complementar 272/2004; citado em PEGADO et al (2007) 

 
Em cada fase do licenciamento, o órgão ambiental exige a apresentação de alguns documentos. 
Podemos dizer que é comum a todas as licenças a exigência de que o empreendedor apresente o 
requerimento, devidamente preenchido, para a obtenção de cada licença e a cópia da publicação, 
em Diário Oficial do Estado, requerendo a obtenção da licença pretendida. No entanto, cada fase 
do licenciamento também apresenta exigências específicas. Sendo assim, na figura 3, mostramos 
a documentação em cada fase. 
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Figura 3 – Documentos necessários nas fases do processo de licenciamento ambiental da 

atividade petrolífera on shore. 
FONTE: Adaptado da Lei Complementar 272/2004; citado em PEGADO et al (2007) 

 
Cada uma das licenças obtidas possui prazos de validade. O empreendedor se tiver interesse, 
pode requisitar as suas renovações, bastando procurar o órgão ambiental competente e tomar as 
providências necessárias com 120 (cento e vinte) dias de antecedência do vencimento da 
validade de cada licença. Os prazos de validade de cada licença dependem do contexto em que 
são expedidas, porém existe um limite máximo para cada, o qual é demonstrado na figura 4. 
 

 
Figura 4 – Prazos de validade das licenças exigidas no processo de licenciamento ambiental. 

FONTE: Adaptado da Lei Complementar 272/2004; citado em PEGADO et al (2007) 
 
Por fim, é necessário ressaltarmos que o empreendedor, se interessado em obter qualquer 
licença, deve procurar o órgão ambiental competente (no caso do nosso estado, o IDEMA) e 
pedir acesso a informações verbais e/ou escritas que façam referência ao que é exigido por cada 
órgão nas diversas fases do processo. Isso é dito em função do processo de licenciamento 
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ambiental ser muito adotado ao contexto em que se assenta a atividade, apresentando, por isso, 
peculiaridades nas mais diversas situações. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De acordo com as discussões expostas neste artigo, percebemos que o tema exposto foi discutido 
de maneira bastante superficial, não pretendendo dessa forma, esgotar o referido tema. Contudo, 
ao adentrar sobre o assunto pesquisando-o, notamos que o licenciamento ambiental on shore 
possui significativa importância no tocante à gestão ambiental das atividades petrolíferas no 
nosso estado. 
 
Portanto, não concluindo, este trabalho é o 2º (segundo) artigo proveniente da pesquisa intitulada 
licenciamento ambiental no setor de exploração e produção de petróleo on shore no Rio Grande 
do Norte que está sendo desenvolvida na linha de pesquisa em licenciamento e gestão ambiental 
no Núcleo de Pesquisa em Processos de Petróleo e Gás Natural (NPP3G), no Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), com o apoio do Programa de 
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP). 
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo verificar a viabilidade do uso de compósitos de resina 
expansiva vegetal de mamona (ricinus communis) com carga de resíduo de borracha como 
isolante térmico. Foram considerados três percentuais de carga (resíduos) nas proporções 
em massa de 10, 15 e 20% adicionada à resina. Foram produzidos três corpos de prova a 
fim de serem medidas suas propriedades térmicas: condutividade, capacidade calorífica 
volumétrica e difusividade. Essas propriedades foram determinadas por meio do analisador 
de propriedades térmicas Quick line 30 (Anter Thermal Properties corp.). Os resultados 
obtidos foram comparados com os isolantes térmicos mais conhecidos, como o ar, a lã de 
rocha e a lã de vidro. Observaram-se resultados inferiores de condutividade térmica dos 
compósitos, mostrando sua eficiência na isolação térmica, visto que, a condutividade 
representa a taxa de transporte de energia. Pôde-se concluir que o compósito pode ser 
empregado como material constituinte de sistemas de isolação térmica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Quick line 30. Compósito. Condutividade. Propriedades térmicas. 
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DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITO DE BORRACHA E POLIOL DE 
MAMONA PARA ISOLAÇÃO TÉRMICA 

 
 
INTRODUÇÃO 

Isolantes térmicos são elementos básicos imprescindíveis a todo e qualquer 
programa de eficiência energética. São empregados com a finalidade de reduzir o fluxo de 
calor entre sistemas térmicos e o ambiente, resultando em economia de energia, sendo por 
isso utilizados em sistemas de aquecimento, climatização e refrigeração, tubulações, 
edificações, automóveis, equipamentos de proteção, estufas e fornos. 

 
Vários tipos de isolantes térmicos disponíveis no mercado destinam-se aos sistemas 

de climatização e de refrigeração. Entre os mais comuns estão os materiais sintéticos, lã de 
vidro e espumas de poliuretano, e os materiais minerais, como a lã de rocha. A utilização 
de resíduos na composição de material de isolação térmica constitui uma alternativa ainda 
pouca explorada. 

 
Os efeitos ambientais e os custos associados aos materiais de isolação térmica 

sintéticos têm contribuído para despertar o interesse por novos materiais. Buscam-se 
principalmente, alternativas que agreguem baixo custo, baixo impacto ambiental e 
propriedades equivalentes as dos isolantes convencionais. 

 
No Laboratório de Transferência de Calor (LTC), do Núcleo de Tecnologia 

Industrial (NTI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pesquisas têm 
sido desenvolvidas sobre o uso de materiais alternativos para isolação térmica. Os 
resultados dos estudos das fibras de sisal e resíduo de couro adicionado à resina de 
mamona mostraram eficiente no uso à isolação térmica, fato este, que incentivou o 
desenvolvimento deste trabalho. 
 
 
METODOLOGIA 

Foi utilizado resíduo de borracha moído como carga para resina expansiva de 
mamona. Foram construídos três corpos de prova, utilizando-se como forma padrão a 
garrafa PET de refrigerante de dois litros. 

 
A resina expansiva de mamona é composta por duas partes, sendo o poliol a parte A 

e o pré-polímero a parte B. A proporção de mistura é de 30 g (equivalentes a 30,2 ml) da 
parte A e 57,1 g (equivalente 48,3 ml) da parte B. Os corpos de prova (Figura 1) foram 
confeccionados com as proporções de 10, 15, 20% de massa de resíduo de borracha em 
relação à resina de mamona. 

 

 
Figura 1 – Corpos-de-prova 
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Utilizou-se para medição de massa uma balança Digimed KN 15. Para misturar a 

resina com o resíduo usou-se uma furadeira de bancada marca Ferreri modelo FG-B 
adaptada para servir de misturador (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Dispositivo experimental 

 
Para análise das propriedades térmicas utilizou-se o analisador QuickLine 30 (Anter 

Thermal Properties Corp.) do Laboratório do Grupo de Pesquisa em Geologia Marinha e 
Monitoramento Ambiental, do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da UFRN 
(Figura 4). 

 

 
Fig. 4 - Analisador de propriedades térmicas 

 
Como observado na Figura 3, em cada corpo de prova foram feitas três medições 

das propriedades térmicas: condutividade térmica (K), capacidade calorífica volumétrica 
(cp) e difusividade térmica (α). A duração de cada ensaio é de 15 min. 
 

 
Fig. 3 – Instrumento de medição 

 

876 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN – 20 Natal-RN - 2008. 

08  
 
RESULTADOS E ANÁLISES 

Na Tabela 1 são mostrados os resultados das médias dos valores medidos para cada 
corpo-de-prova. 

 
Tabela 1 – Propriedades térmicas dos compósitos 

Percentual de 
resíduo k (W/mK) α (m2/s) cp (J/m3.K) 

10% 0,059 0,394 0,148 

15% 0,039 0,381 0,101 

20% 0,034 0,365 0,094 
                                 
 

Pode-se observar que, à medida que se aumenta a carga do resíduo, há uma redução 
da condutividade térmica, mostrando sua viabilidade para uso em isolação térmica. A 
Figura 4 mostra essa evolução. 
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Figura 4 – Condutividade térmica em função do aumento de carga 

 
Sendo a condutividade térmica do ar 0,028 W/mK, da lã de vidro 0,039 W/mK e da 

lã de rocha 0,036 W/mK, pode-se considerar o compósito de resina expansiva de 
poliuretano de mamona com agregado de resíduo de borracha a 20% como um bom 
isolante térmico.  
 

877 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN – 20 Natal-RN - 2008. 

08  

878 
 

 
 
CONCLUSÕES 

Analisando os valores das propriedades térmicas obtidos experimentalmente nos 
ensaios com os corpos de prova, estes estão bem próximos a dos valores dos materiais 
isolantes comerciais. Conclui-se que o compósito pesquisado possui características que 
comprova sua viabilidade como um bom isolante térmico, além do aproveitamento do 
resíduo que seria colocado no meio ambiente. 
 
 
PERSPECTIVAS 

A utilização desse compósito pode ser uma técnica a ser explorada, tendo em vista 
o aproveitamento de resíduos, utilização de técnicas de preparo sem custo elevado, 
resultando num bom isolante térmico, podendo ser aplicado, inclusive, em coberturas. 
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RESUMO 
Fibras vegetais de algodão (Gossypium herbaceum L.) foram utilizadas como material 
sorvente de petróleo. A fibra foi caracterizada superficialmente. Determinou-se 
experimentalmente o “grau de sorção de petróleo” por meio da relação entre o peso da 
fibra seca e úmida, onde cada amostra foi pesada antes e depois de seu contato com o 
petróleo, em diferentes intervalos de tempo. Com base nos resultados comprovou-se a 
viabilidade da aplicação das fibras vegetais de algodão para sorção de petróleo. Acredita-se 
que a proposta amplia a gama de opções para uso das fibras de algodão, aplicando-as na 
remediação de derramamentos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Fibra vegetal. Petróleo. Remediação. 
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SORÇÃO DE PETRÓLEO POR FIBRAS DE ALGODÃO 

 
 
INTRODUÇÃO 

O petróleo ainda é um dos principais recursos energéticos da atualidade. Com o 
aumento da exploração verificado nos últimos anos, aumentam proporcionalmente os 
riscos de derramamentos inerentes às atividades de produção, transporte e armazenamento, 
com conseqüências graves ao ambiente e às atividades econômicas dependentes do 
turismo. 

 
Processos mecânicos, físicos, químicos e biológicos podem ser aplicados para 

recuperar, remover ou acelerar a degradação do petróleo. Entre os materiais utilizados na 
remoção, as fibras vegetais possuem como principais vantagens: origem em fontes 
renováveis, biodegradabilidade e baixo custo, representando uma alternativa sustentável no 
combate aos derramamentos. 

 
No presente trabalho foi estudada a viabilidade de aplicação de fibras vegetais de 

algodão (a mais comum cultivada no Brasil), como material sorvente de petróleo. O estudo 
envolveu a caracterização das fibras por microscopia eletrônica de varredura e análise de 
sorção de petróleo.  
 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Além da aplicação para fins energéticos, o petróleo pode ser transformado em 
centenas de outros compostos, que vão de plásticos a produtos farmacêuticos e cosméticos, 
sendo uma fonte de matéria prima imprescindível à vida moderna (REIS, 1996; THOMAS, 
2001). Segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), 
em 2007 a produção nacional de petróleo ultrapassou os 100 milhões de m3, sendo 90% 
produzido em mar. No primeiro semestre de 2008, a produção já ultrapassou os 60 mil m3 
(ANP, 2008). 

 
Paralelamente ao aumento verificado na produção, aumentam os riscos de 

acidentes, os quais são mais freqüentemente causados por erro humano (SCHNEID; 
COLLINS, 2001). A principal fonte de derramamento de óleo no mar se deve ao transporte 
por meio de tanques (REIS, 1996), e.g., em 1989 o petroleiro Exxon Valdez derramou 260 
mil barris no Golfo do Alasca, com graves conseqüências ao ambiente (ADEBAJO et al., 
2003; CEDRE, 2008). 

 
Entre as técnicas utilizadas para remediação de águas contaminadas por 

derramamento de petróleo destacam-se: contenção desvio por barreiras flutuantes (booms), 
recuperação mecânica por escumadeiras (skimmers), aplicação de agentes dispersantes, 
solidificantes, sorventes, precipitantes, atrativos, incineradores ou biodegradantes. A 
remoção pode ser feita por meio de materiais sorventes, que recolhem o petróleo 
simultaneamente por absorção – onde o óleo penetra no material e é retido em seu interior, 
e por adsorção – onde o óleo adere à superfície do material (FINGAS, 2001). Segundo 
Adebajo et al. (2003) e Schatzberg et al. (1971, apud CHOI; CLOUD, 1992), os sorventes 
podem ser classificados em minerais (zeólitas, aerogéis de sílica, vermiculita, entre outros), 
sintéticos (espumas de polipropileno e poliuretano) e naturais (todo material de origem 
vegetal, e.g., fibras de algodão). 
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São propriedades desejáveis aos materiais sorventes: hidrofobia, oleofilia, alta taxa 

de sorção, capacidade de retenção e recuperação do óleo, possibilidade de reutilização, boa 
flutuabilidade e biodegradabilidade (ADEBAJO et al., 2003; CHOI; CLOUD, 1992). 

 
Os frutos do algodoeiro (Gossypium herbaceum L.) produzem fibras de estrutura 

monocelular, que se desenvolvem a partir das células epidérmicas da semente (ARAÚJO; 
CASTRO, 1986). É a fibra de semente mais comum no Brasil (Figura 1), cujo parque 
industrial têxtil está voltado ao beneficiamento (MUXEL; ALFAYA, 2007). Comparada às 
fibras de polipropileno e aos tecidos de poliuretano, as fibras de algodão absorvem maior 
quantidade de óleo e podem ser recicladas várias vezes (CHOI; CLOUD, 1992).  

 

 
Figura 1 – Fibra de algodão 

 
No presente trabalho teve-se como objetivo caracterizar superficialmente as fibras 

de algodão e determinar o grau de sorção de petróleo por meio de metodologia 
recomendada na literatura, tendo em vista que não existe norma para tais procedimentos. 
 
 
METODOLOGIA 

Para caracterizar as fibras, foi realizada a análise de sua superfície por meio da 
microscopia eletrônica de varredura (MEV). Com o intuito de avaliar a oleofilia das fibras, 
foram realizados ensaios de sorção de petróleo em laboratório. As fibras de algodão foram 
fornecidas pela empresa Vicunha Têxtil S.A., do Distrito Industrial do Rio Grande do 
Norte, tendo sido retiradas de fardos já no processo industrial e, portanto, já estavam 
prontas para uso. 
 
 
Caracterização superficial das fibras 

A caracterização superficial das fibras por MEV foi realizada no LIMEV, do 
Núcleo de Pesquisas em Petróleo e Gás Natural da UFRN (Figura 2). 

 

a)  b)  
Figura 2 – Microscópio eletrônico de varredura: (a) equipamento; (b) porta-amostra. 
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Análises de sorção de petróleo 
Foram avaliadas seis amostras de fibras in natura. As fibras foram preparadas 

manualmente para adquirir formato de bolas (Figura 3). 
 

 
Figura 3 – Amostras de fibras de algodão preparadas para ensaios. 

 
Determinou-se a massa de cada amostra antes do contato com petróleo, utilizando-

se uma balança digital (KN Waagen, modelo KN 4000) com resolução de 0,01 g. Em 
seguida, cada amostra foi colocada em um Becker contendo 50 ml de petróleo (viscosidade 
de 66,5 sSF, a 28°C). Cada amostra foi avaliada após 20 min., 40 min. e 60 min. de contato 
com petróleo, sendo para isso retirada com pinça metálica, mantida suspensa para 
drenagem durante um minuto, e colocada em sobre uma placa de Petri que, por sua vez, 
estava sobre a balança, conforme procedimento adotado por Choi e Cloud (1992), Tanobe 
et al. (2006) e Rajakovic et al. (2007). Durante os ensaios foi observado que todas as 
amostras de fibras depositavam-se no fundo do Becker, portanto, não apresentando 
flutuabilidade em óleo. Os detalhes do procedimento podem ser observados na Figura 4. 
 

a)    b)  
 

c)     d)  
Figura 4 – Etapas das análises de sorção de petróleo: (a) pesagem inicial; 

(b) contato da fibra com o petróleo; (c) drenagem; (d) pesagem final. 
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Definiu-se o parâmetro “grau de sorção das fibras” como a razão entre a massa de 
óleo retido e a massa das fibras antes do contato com o petróleo, de acordo com a equação 
1: 

 

FIBRA

FIBRAÓLEO

g
gg

SD
−

=       equação (1) 

 
 

Onde:  SD é o grau de sorção (“sorption degree”) das fibras (adimensional) 

ÓLEOg  é a massa da amostra embebida com óleo (g) 

FIBRAg  é a massa da amostra antes do contato com o óleo (g) 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A caracterização da superfície e da seção transversal das fibras por MEV resultou 
nas imagens apresentadas na Figura 5.  
 

a)  b)  
Figura 5 – MEV das fibras de algodão: (a) convoluções; (b) superfície e lúmen. 

 
Analisando-se as imagens, foi possível constatar característica marcante da fibra: 

presença de convoluções (numerosas torções em torno do próprio eixo da fibra), as quais 
ocorrem, segundo Araújo e Castro (1986), em media em número de cinco por milímetro. 
Também foi constatado que a superfície da fibra não apresenta porosidade. 

 
Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos nos experimentos realizados 

para análise de sorção de petróleo. 
 

Tabela 1 – Grau de sorção médio 

Grau de sorção médio 

20 min 40 min 60 min 

32,57 ± 3,32 34,55 ± 7,73 38,02 ± 5,38 
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Na Figura 6 observam-se melhor os resultados apresentados na Tabela 1. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20 min 40 min 60 min

GR
AU

 D
E 

SO
RÇ

ÃO

 
Figura 6 – Grau de sorção de petróleo 

 
Constatou-se que o grau de sorção das fibras é diretamente proporcional ao tempo 

de permanência em contato com o petróleo. É interessante que a pesquisa tenha 
continuidade para que seja possível determinar o ponto de saturação, i.e., o tempo para 
máxima sorção pela fibra.  
 
 
CONCLUSÕES 

O desvio padrão observado na determinação do SD, relativamente elevado, deveu-
se ao fato de que as fibras, por ser de origem natural, não possuem padrão de repetição de 
características superficiais nem de porcentagem de componentes. 

 
Como não existe material sorvente ideal, ou seja, que possua todas as características 

de um bom sorvente, a fibra de algodão apresentou desvantagem quanto à taxa de sorção, 
levando cerca de 15 minutos para que fosse completamente encoberta pelo petróleo. 

 
Segundo Choi e Cloud (1992), o SD de não-tecidos de polipropileno, muito usado 

comercialmente, fica em torno de 11,3. Assim, evidencia-se o potencial da fibra de algodão 
para sorção de petróleo, ampliando a gama de aplicações para além da indústria têxtil. 
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RESUMO 
Neste artigo é demonstrada uma proposta de um sistema eletrônico de baixo custo que possa ser 
empregado em automação residencial, visando a simulação de presença residencial. Para isso, 
serão empregadas técnicas de comunicação com portadora em linhas de potência (Power Line 
Carrier Communications – PLCC) que oferecem métodos de instalação de redes domésticas de 
automação economicamente viáveis, em qualquer residência. Este projeto dará continuidade a 
diversas pesquisas desenvolvidas pelo Prof. Antonio Campos, que seguiram a mesma linha dessa 
proposta. Pretende-se aperfeiçoar um dispositivo de acionamento de cargas remoto e desenvolver 
um software que fará a interface gráfica com o usuário. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Domótica, Simulação de presença residencial, Técnicas PLC. 
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PROPOSTA DE UM SISTEMA DE SIMULAÇÃO DE PRESENÇA RESIDENCIAL  

 
 
INTRODUÇÃO 
Existe uma série de trabalhos que abordam o tema automação residencial. Os avanços 
tecnológicos e a busca por conforto e segurança vêm fazendo com que a cada dia as residências 
tenham mais e melhores sistemas automatizados. A principal ênfase destes sistemas está no 
gerenciamento de recursos, segurança, conforto e atualmente em entretenimento. 
 
Muitos dos trabalhos publicados apresentam sistemas que detectam eventos como a presença dos 
habitantes e suas ações, ou possuem sensores que conseguem capturar mudanças nas condições 
do ambiente; a estes eventos são aplicadas reações que estão previamente configuradas. 
 
Atualmente um dos grandes problemas da sociedade moderna está relacionado com a falta de 
segurança pessoal e de bens. Tendo em vista o aumento da criminalidade e delinqüência nos 
últimos anos, as implementações de sistemas voltados para o monitoramento e segurança estão 
cada vez mais comuns. Além disso, os gastos com segurança neste período têm somado valores 
expressivos, na contratação de serviços especializados de vigilância e monitoramento. 
 
Baseado nisso, o objetivo principal deste projeto é desenvolver um sistema eletrônico de baixo 
custo que possa ser empregado em automação residencial, visando a simulação de presença 
residencial. Para isso, serão empregadas técnicas de comunicação com portadora em linhas de 
potência (Power Line Carrier Communications – PLCC). Estas técnicas oferecem métodos de 
instalação de redes domésticas de automação economicamente viáveis, em qualquer residência. 
Este projeto dará continuidade a diversas pesquisas desenvolvidas pelo Prof. Dr. Antonio 
Campos. Neste artigo, serão abordados os detalhes de pesquisa e a proposta do sistema citado. 

 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O termo Domótica é usado para designar residências que empregam serviços automatizados. 
Tecnicamente falando, uma rede domótica pode ser representada por um conjunto de serviços 
interligados que realizam diversas funções de gerenciamento e atuação, podendo estar 
conectados entre si por meio de uma rede de comunicação interna e/ou externa. 
 
Neste contexto, aparece a tecnologia Power Line Carrier (PLC) que possibilita a automação 
residencial sem a necessidade de uma rede dedicada para tanto. Esta tecnologia utiliza a rede 
elétrica para transmissão de sinais, em uma comunicação ponto-a-ponto dentro de um prédio ou 
de um prédio a outro. 
 
Entretanto, a rede elétrica, inicialmente, não foi desenvolvida para ser utilizada como um canal 
de comunicação, pois contém ruídos que tornam quase impraticável a transmissão de dados. 
Após várias pesquisas e testes, foram desenvolvidas técnicas capazes de superar estes obstáculos 
tornando viável o uso da mesma para este propósito. Nos Estados Unidos e na Europa, durante a 
década de 80, algumas empresas elaboraram e analisaram estudos sobre a rede elétrica como um 
canal de comunicação utilizando faixas de freqüências bem maiores que na década de 50. A 
atenuação e o ruído foram os fatores mais estudados por estas empresas. Só a partir de 1990, 
utilizando níveis de potência mais baixos e freqüências mais altas é que se conseguiu 
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comunicação bidirecional utilizando a rede elétrica. Em novembro de 2001 a Companhia 
Energética de Minas Gerais – CEMIG estava testando um projeto piloto que permite o acesso à 
Internet em banda larga, com um canal de 2Mbps compartilhado, através da rede elétrica. Já no 
corrente ano, nos Estados Unidos, o presidente da Comissão Federal de Comunicação – FCC 
aprovou a tecnologia que fornece conexão em alta velocidade à Internet pela rede elétrica. 
 
Comunicações com portadora em linhas de potência (Power line carrier Communications – 
PLCC) fazem parte de uma área de pesquisa que tem sido estudada há muitos anos. Sistemas 
comerciais têm sido difíceis de serem implementados e fáceis em capacidades. Pesquisas mais 
recentes têm focado a solução de muitos problemas de comunicações PLC usando as últimas 
tecnologias de comunicações, com novos dispositivos de alta velocidade. 
 
Na área de automação residencial, comunicações em linhas de potência podem fornecer um meio 
de comunicação para interligar vários dispositivos, tais como sensores de um sistema de alarmes. 
Diversos estudos têm focado o emprego de redes domésticas de computadores interligadas pela 
rede elétrica. 

Técnicas PLCC são bastante conhecidas e bastante usadas em aplicações domésticas. Estima-se 
que quatro milhões de casas nos Estados Unidos empregam métodos de comunicação PLC. Há 
um número de sistemas comercialmente disponíveis para propósitos de automação residencial. 
Entretanto, esses produtos, normalmente, não são interligáveis, ou usam protocolos próprios, 
tornando-se pouco flexíveis. 

A rede elétrica de baixa tensão (220V) rede penetra em cada prédio industrial, comercial e 
residencial. Desta forma, a implementação de sistemas de comunicações, através da rede elétrica 
fornece consideráveis vantagens para os usuários. A rede elétrica tem a vantagem de ser uma 
rede de comunicação independente, já possui infraestrutura de cabeamento e pode ser usada para 
duplo propósito. A cobertura geográfica da rede de baixa tensão é, normalmente, larga e o acesso 
a ela é simples. 
 
Muitas são as dificuldades enfrentadas em PLCC. A rede elétrica não é usada com propósitos de 
comunicações e as principais dificuldades enfrentadas, como fortes interferências, atenuação e 
impedância variável, têm limitado os dispositivos PLC para uso de automação residencial. 
Entretanto, com o uso criterioso de modernas técnicas de comunicações, tais como técnicas de 
espalhamento espectral, podem-se ultrapassar essas dificuldades. 
 
 
JUSTIFICATIVA 

Aliada à necessidade de sistemas que propiciem maior conforto e segurança aos seus usuários 
tem-se a automação residencial, que segue em crescente desenvolvimento e vem conquistando o 
mercado nos segmentos de controle de iluminação, automação de tarefas domésticas, controle de 
ar condicionado, sistema de segurança e monitoramento, controles de acesso, entre outros. Trata-
se de um conjunto de novas tecnologias que apresentam diversos benefícios a fim de oferecer 
bem-estar e comodidade, atendendo às necessidades de maneira econômica e eficiente. 
 
Além disso, a necessidade de equipamentos que auxiliem e tornem mais fácil as ações de 
monitoramento e acionamento de sistemas de segurança tem impulsionado uma procura 
crescente de novas soluções e tecnologias. Estas devem responder aos desafios existentes no 
controle de acesso a ambientes e, simultaneamente, devem ser tecnicamente eficientes, de fácil 
utilização e baixo custo. 
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Por outro lado, o controle de equipamentos eletro-eletrônicos, em horários pré-programados, 
pode ser utilizado como uma ferramenta para aumentar a segurança de um ambiente. Um 
dispositivo com tal controle teria função de simular a presença de pessoas neste ambiente em 
caso de viagens ou ausência prolongada, inibindo dessa forma atos de vandalismo ou furtos. 
 
Um sistema de simulação de presença residencial também pode ser usado para irrigação 
automática de jardins, persianas podem ser abertas em horários estabelecidos, luzes podem ser 
ligadas em ordem e horários estabelecidos pelo usuário. 
 
 
SISTEMA PROPOSTO 
O sistema proposto será projetado para acionamento remoto de lâmpadas do tipo liga/desliga. O 
sistema será composto por 01 (um) transmissor e por, no máximo, 09 (nove) receptores. O 
sistema transmissor ficará conectado a um computador pessoal (Personal Computer – PC) que 
controlará o acionamento das lâmpadas. A Figura 1 ilustra o diagrama de blocos do transmissor. 
Como serão acionados até 09 (nove) lâmpadas, serão necessários apenas 4 (quatro) bits de dados 
(D0 – D3), pois isso permite o acionamento de até 15 (quinze) lâmpadas. 
 

 
 

Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema transmissor. 
 
O sistema receptor é bem mais simples que o transmissor. O diagrama de blocos do receptor é 
ilustrado na Figura 2. Ambos os sistemas, receptor e transmissor, usarão a rede elétrica para se 
comunicar. 
 

 
 

Figura 2 – Diagrama de blocos do sistema receptor. 
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CONCLUSÕES 
Nesse artigo foi proposto um sistema de simulação de presença residencial, que utilizará uma 
interface eletrônica, para acionamento remoto de lâmpadas, utilizando a rede elétrica como canal 
de comunicação. O sistema será de baixo custo se comparado a outros similares que utilizam 
radiofreqüência. Serão efetuados testes para mostrar a boa funcionalidade do equipamento. O 
sistema poderá acionar não apenas lâmpadas, mas outros equipamentos elétricos como motores. 
A transmissão de dados através da rede elétrica é uma forma viável para comunicação de dados 
quando não se têm grandes distâncias. Sua aplicação em Automação Residencial mostra-se 
totalmente viável, pois o sinal transmitido não necessita percorrer grandes distâncias. Pretende-se 
interconectar o equipamento a um computador para que possa ser feita uma simulação de 
presença humana em residências, utilizando-se um programa computacional que programe a 
ligação ou desligamento de lâmpadas em horários selecionados pelo usuário. 
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RESUMO 
    
O desenvolvimento de aplicações Web se tornou o foco dos desenvolvedores de 

software devido ao alcance da comunicação proporcionados entre indivíduos e mais 
importante, entre empresas, fornecedores e clientes. A falta de um padrão para regular o 
desenvolvimento de aplicações Web acarretou diversos problemas de incompatibilidade e 
tornou o desenvolvimento de site um desafio para as empresas que necessitam fazer 
negócios na Internet. Agravou-se ao incluir pessoas com necessidades especiais e 
obrigação de novos dispositivos para acessar a grande rede como os dispositivos móveis. O 
objetivo deste artigo é mostrar o esforço de padronização da Web no mundo. A análise será 
realizada através da Web Standards, normas e recomendações emitidas pelo W3C, órgão 
chave da padronização que cada vez mais desenvolvedores têm aderido. O foco será o uso 
das CSS, ferramenta poderosa de criação e manutenção de design de Web sites, além de 
garantir a compatibilidade da exibição do conteúdo em diferentes browsers. 

 
PALAVRAS CHAVE: Web, Standards, CSS, W3C 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A popularização da Internet como meio de comunicação, de divulgação e de negócios, 

principalmente no final da década de 1990, quando o número de usuários cresceu quase 
que exponencialmente, como mostra o gráfico da Figura 1, retirado do Internet Systems 
Consortium (ISC). Colocando, assim, o desenvolvimento de aplicações Web entre as 
prioridades do desenvolvimento de software. Mesmo hoje, com o enorme número de Web 
sites, há muito trabalho a se fazer. A cada dia aumenta o número de empresas e instituições 
interessadas em fornecer seus serviços através da grande rede. 

 
O sucesso da Web deve-se, em grande parte, a acessibilidade proporcionada ao cliente, 

não importando em que lugar do mundo este esteja ou qual hardware está usando, sendo 
necessário apenas acesso a internet e um navegador para usufruir dos serviços fornecidos 
na rede. Essa acessibilidade, porém, ficou cada vez mais difícil de ser obtida, devido a 
problemas de incompatibilidade causados pelo uso de múltiplas tecnologias e pela falta de 
um padrão a ser seguido pelos desenvolvedores. 
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Figura 1 – Aumento do número de hosts conectados à Internet entre Janeiro de 
1994 e Janeiro de 2008 
 
 

2. A EXPANSÃO DA WEB 
 
A grande expansão de aplicações Web se pouca padronização em relação a tecnologias 

a serem usadas, bem como a forma como os conteúdos seriam estruturados e exibidos. Isso 
contribuiu, sem dúvida, para a inovação e consolidação de novas tecnologias, tais como 
Flash, Asp, Asp.Net e Java Script, e para o surgimento de novas formas de design de Web 
sites. Em fim, o desenvolvedor era livre para criar e inovar. 

 
Ora, a idéia de total liberdade sempre foi algo que atraiu bastante o ser humano. Nada 

para controlar ou dizer o que devemos fazer ou deixar de fazer. A idéia, apesar de nos 
parecer agradável, causou alguns problemas para desenvolvedor, que comprometem o pilar 
em que a WEB se sustenta: a acessibilidade. 

 
Durante o final da década de 90, muita tecnologia surgiu para a Web. Várias formas de 

estruturar e exibir os sites foram criados. Isso acarretou o que era de certa forma prevista, a 
incompatibilidade entre os sites criados e os navegadores existentes. Os desenvolvedores 
dos navegadores como nenhuma regra sobre exibição e interpretação de aplicações Web 
lhes foram imposta, fizeram seu próprio modo de exibir essas aplicações, de forma que 
determinado site poderia ser exibido de diferentes formas em diferentes navegadores. 
Tornar um site acessível, ou seja, permitir que o cliente, usando qualquer tipo de 
navegador, pudesse acessar a Web page da instituição, tornou-se uma tarefa complicada e 
frustrante. Vários códigos para uma mesma Web page tinham de ser elaborados, um para 
cada tipo de navegador diferente e para cada tipo dispositivo diferente. Afinal, podemos 
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condenar os navegadores por esse entrave? Claro que não, Pois, o mercado procurava a 
melhor forma de aplicação e não existia consenso de qual era o melhor caminho. 

 
A situação atual agrava ainda mais esse quadro de caos, pois a Web cresceu e seu 

público mudou. As políticas sociais dos governos incentivaram a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais na grande rede, requerendo outro tipo de desenvolvimento das 
aplicações para atender esse novo público. Além disso, o acesso a Web através de 
dispositivos móveis já é uma realidade, o que é uma situação completamente nova para 
desenvolvedores. Qual seja, exibir conteúdo de forma bem estruturada através de uma tela 
com menos de 3 polegadas, obedecendo os requisitos de hardware do aparelho, bem como 
o seu navegador. 

 
Desenvolver um Web site de forma acessível aos diferentes públicos e tecnologias, é 

uma tarefa difícil e que poderia se tornar impossível se as coisas continuassem a acontecer 
dessa forma. Diante desse caos, surgiu, inevitavelmente, a necessidade da padronização da 
Web. 

 
 

3. O QUE SIGNIFICA PADRONIZAR? 
 
Padronizar algo é, resumidamente, fazer com que o desenvolvimento, construção ou 

execução de algo siga a certas normas que garantirão que o produto final possua certos 
requisitos mínimos, independente de quem os desenvolveu. É com base nesses requisitos 
mínimos que os profissionais da área poderão garantir a compatibilidade da sua criação 
com os demais participantes do conjunto final. 

 
Os requisitos mínimos são normatizados, e após consenso entre os membros dos 

órgãos responsáveis pela padronização, são aprovadas levando em consideração os 
problemas e as soluções enviadas pelos membros. Encontrada e melhor solução, esta é 
transformada em norma. 

 
A padronização não fica restrita apenas a ditar normas: recomendações e soluções de 

problemas são documentadas e disponibilizadas para os profissionais, de forma a facilitar 
seu trabalho. Ou seja, a padronização, além de evitar incompatibilidades, fornece suporte a 
quem desenvolve de acordo com os padrões. 

 
Um exemplo de sucesso de padronização na área de computação é padronização para 

redes de computadores, que antes também enfrentava muitos problemas. Os problemas 
começaram, assim como na Web, devido à variedade de tecnologias e maneiras de realizar 
determinadas atividades e a falta de comunicação entre os fabricantes e profissionais, o que 
acabava gerando incompatibilidade dos componentes. Um exemplo clássico é o encaixe do 
conector RJ 45 na placa de rede. O conector tem uma determinada dimensão, esperando-se 
que a placa de rede possua encaixe adequado ao dispositivo. Porém, como não havia 
nenhuma norma impondo o dimensionamento desse encaixe, os fabricantes o faziam de 
acordo com suas próprias determinações. Com isso, a incompatibilidade tornou-se 
inevitável, impedindo, por vezes, o encaixe do cabo em placa de redes de determinado 
fabricante. Outros inúmeros problemas similares e mais importantes existiam na área de 
redes de computadores e, por isso, a padronização tornou-se inevitável. Graças à 
padronização do cabeamento e fabricação dos componentes, problemas como esse não 
ocorrem mais, pois a dimensão do cabo é determinada através de norma, garantindo que 
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qualquer conector da placa de rede ou conector RJ45 tenham dimensões invariáveis. 
Devido aos esforços anteriores em busca de uma padronização para essa área, existem 
diversos organismos internacionais e nacionais fortes, que emitem normas para o 
desenvolvimento, construção e implantação de um projeto de Redes, regulando desde a 
especificação do projeto à administração da rede, fase posterior a implementação do 
projeto. Redes padronizadas costumam ser mais seguras, pois os requisitos mínimos 
exigidos pelas normas garantem isso. 

 
Não se deve, contudo, encarar a padronização como algo negativo, que vem para 

limitar a criatividade e campo de ação do profissional. A padronização apenas impõe certas 
normas determinando certos requisitos mínimos que garantirão a integração de nossa 
criação com os demais componentes do sistema. A padronização não impede que o 
desenvolvedor crie: ele pode criar e inovar o quanto quiser, contanto que os requisitos 
mínimos sejam cumpridos. 

 
 

4. A PADRONIZAÇÃO DA WEB  
A principal iniciativa rumo padronização da Web é o World Wide Web Consortium 

(W3C), órgão fundado por Tim Berners-Lee, o criador da Web, em 1994, com a finalidade 
de “conduzir a Web ao seu potencial máximo”. O W3C é órgão chave responsável pela 
padronização da Web. A instituição é um consórcio de empresas de desenvolvimento Web 
que se submetem as normas de criação e estruturação de Web sites impostos pelo 
consórcio, que são discutidas e aprovadas previamente pelos membros deste. A 
organização vem ganhando força a cada ano. Empresas como a Microsoft, Sun e Adobe, as 
gigantes do desenvolvimento de software, já aderiram ao consórcio.  As normas, tutoriais e 
recomendações emitidas pela organização são chamadas de Web Standards. 

 
 

5. BENEFÍCIOS DA PADRONIZAÇÃO DA WEB 
 
Os benefícios da padronização no desenvolvimento para Internet são muitos. Na tabela 

abaixo é colocado os principais: 
Beneficio Justificativa 

Fim da reescrita de códigos para 
diferentes navegadores e/ou 
dispositivos. 

Com a padronização, o desenvolvedor não precisará 
escrever múltiplos códigos para cada navegador e 
dispositivo diferente, pois o padrão irá garantir que os 
navegadores suportem a Web sites que serão 
desenvolvidos dentro de um padrão a ser seguido por 
todos 

Programação ocorrendo em 
paralelo com o design. 

W3C determinou que a exibição de dos sites não 
continuasse a ser realizada através de códigos html, 
mas através das Cascading Style Sheet (CSS). As CSS 
ficam em um arquivo separado e permitem ao designer 
desenvolver todo o layout do site sem afetar o código 
escrito pelo programador. 

Os sites ganham velocidades. Com divisão entre código e design, as páginas ficarão 
mais leves e estruturadas, desde que os arquivos de 
design são carregados apenas uma vez, não precisando 
recarregar o conteúdo de layout (imagens, etc), que são 
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muito pesados, e torna desnecessário carregar 
novamente a cada acesso. 

Melhor posição em buscadores. As CSS permitem o uso correto da HTML, ou seja, a 
marcação de textos. Por exemplo: a tag <p> indica que 
o conteúdo é um parágrafo, a tag <h1> indica que é um 
título. Porém, antes da padronização, os 
desenvolvedores usavam essas tags para dimensionar o 
conteúdo, pois não existia outra maneira de fazê-lo. 
Um texto que precisasse ter uma fonte grande recebia a 
tag <h1>, mesmo que não fosse um título. Isso 
dificulta o papel dos buscadores, pois, devido aos 
mecanismos de bosca, esse texto seria considerado 
como o tema principal da página, mesmo que não o 
fosse, aparecendo, dessa forma, onde não deveria 
aparecer durante as buscas ou não aparecendo onde 
deveria aparecer. 

Design e redesign otimizado. As CSS, como são independentes do código, permitem 
ao desenvolvedor a mudança de todo o layout do site 
apenas pela troca de um arquivo ou um parâmetro 
deste. O uso de tabelas e de tags HTML, para essa 
finalidade, prática ainda hoje muito usada, torna essa 
tarefa difícil de ser realizada, pois o desenvolvedor terá 
que alterar muitos código e, no caso de um redesign 
completo do site, desconstruir tudo o que foi feito e 
somente depois fazer o redesign, repetindo o processo 
outras vezes se necessário. 

Suporte ao desenvolvedor. O desenvolvedor ganha um norte para desenvolver 
sites, além de ter a sua disposição documentações 
sobre resoluções de problemas e melhores técnicas de 
desenvolver. 

Aceleração do crescimento da 
WEB. 

A padronização coordena esforços para resolver os 
problemas dos desenvolvedores. Isto é, sem dúvida, 
muito necessário na situação atual em que um novo 
ramo, completamente novo, está se abrindo para os 
desenvolvedores WEB: os dispositivos móveis. 
Problemas de incompatibilidade com hardware e 
software podem ser resolvidos com mais facilidade, 
desde que exista um órgão forte para nortear o 
desenvolvimento e para cobrar dos demais 
componentes do processo (fabricantes de hardware, por 
exemplo). 

 
Tabela 1 – Benefício da padronização na Web 
 
 
 

6. WEB STANDARDS 
 
As Web Standards regulam diversos aspectos do desenvolvimento Web. As principais 

recomendações são: 
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 O uso de CSS para design e formatação de conteúdos; 
 O modelo DOM (Document Object Model), que possibilita ao script o acesso 

fácil à estrutura, conteúdo e apresentação de um documento escrito em CSS ou 
HTML; 

 O uso de XHTML como uma linguagem de marcação, ao invés de HTML; 
 
 

7. CSS 
 
Como já foi comentado anteriormente, CSS é a recomendação da W3C para o design e 

exibição de conteúdo de Web sites. CSS é o documento responsável pelo posicionamento e 
formatação de textos numa Web page. Se considerarmos somente a tarefa de realizar o 
design, o uso de CSS não se justifica tanto. Porém, é preciso pensar nas atividades pós-
design. A sociedade muda numa velocidade muito rápida, em parte devido ao acelerado 
processo de globalização, e o usuário estão em constante procura por facilidade, é provável 
que o design tenha de mudar para adaptar as exigências dos usuários. Modificar um design 
realizado através de tabelas e códigos da página exige uma elevada carga de trabalho: será 
preciso encontrar a característica a ser modificada, removê-la no código e depois modificá-
la. O CSS torna isso incrivelmente mais fácil. Como a folha de estilos trata apenas do 
design, não é preciso perder tempo encontrando e modificando códigos das páginas Web. 
O design do site pode ser completamente modificado, bastando a troca do arquivo CSS, 
sem que uma linha de código seja mudada. Fica muito claro o poder que o 
desenvolvimento com CSS nos proporciona quando nos deparamos com o projeto CSS Zen 
Garden, que é um desafio de desenvolvimento em CSS. O desafio consiste em desenvolver 
um layout para uma determinada página com código fixo, imutável. O desenvolvedor só 
pode modificar o arquivo CSS. Segue abaixo alguns layouts enviados pelos 
desenvolvedores ao projeto, que possuem o mesmo código, somente com o arquivo CSS 
modificado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Página 1 do desafio CSS Zen Garden 
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Figura 3 – Página 2 do desafio CSS Zen Garden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Página 3 do desafio CSS Zen Garden 
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Além da flexibilidade de design proporcionado ao desenvolvedor, CSS torna o site 
acessível, pois a formatação não varia entre navegadores, como ocorria antes com as tags 
HTML, as quais cada navegador atribuía uma forma de exibição. O CSS sintetiza muito 
bem o que a padronização pretende alcançar: páginas da Web acessíveis, flexíveis e com 
fácil desenvolvimento e manutenção pelo desenvolvedor. 

 
8. CONCLUSÃO 

 
Quanto mais padrões, maior o nível de organização que se tem no desenvolvimento da 

Internet e da presença cada vez maior de desenvolvedores conscientes com a necessidade 
dos usuários. Ficou claro que o objetivo maior da padronização é que independente da 
língua, da habilidade dos usuários, da localização geográfica ou do dispositivo usado para 
acesso a Internet deve ser para todos com a garantia de responsabilização, segurança, 
confiança e confidencialidade. Então, é um dever de todo desenvolvedor Web respeitar e 
seguir os padrões de acessibilidade do W3C, pois de outro modo poderá impor barreiras 
tecnológicas a diversas pessoas, desestimulando e até mesmo impedindo o acesso a Web 
sites desenvolvidos. 
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RESUMO  

Essa pesquisa busca analisar o papel do profissional responsável pelo laboratório de informática e a importância da 
orientação e do acompanhamento do trabalho desse profissional para a efetivação do uso da informática na educação e 
para a inclusão digital da comunidade escolar. Para isso, analisa o trabalho de um grupo de alunos do CEFET-
RN/UNED-Mossoró que, voluntariamente, atuaram como monitores no laboratório de informática da Escola 
Municipal Senador Duarte Filho. Buscou-se orientar e acompanhar o trabalho dos monitores durante as diversas etapas 
desse projeto. Na escola analisada, o laboratório de informática esteve fechado por vários anos, com a presença dos 
monitores, promoveu-se a qualificação dos professores e demais servidores para o uso da informática, a inclusão 
digital dos alunos e a qualificação desses alunos para o uso do computador nas atividades pedagógicas. Além disso, 
forneceu-se uma manutenção mais eficiente dos computadores, haja vista que os próprios monitores realizavam essa 
manutenção. O desenvolvimento desse trabalho permite concluir que a presença de profissionais que trabalhem 
diretamente com os laboratórios de informática, de forma orientada e planejada, é indispensável para que esse espaço 
escolar seja efetivamente utilizado e para que se promova a inclusão digital da comunidade escolar.  

PALAVRAS-CHAVE: Profissional, laboratório, informática, educação, inclusão.  

O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  
E A INCLUSÃO DIGITAL DA COMUNIDADE ESCOLAR: A EXPERIÊNCIA DA 

ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO 
 

INTRODUÇÃO  

Ao longo da última década o computador tem tido um desenvolvimento exponencial, tanto na velocidade de 
processamento das informações quanto na criação de programas que possibilitam os usos mais variados dessa 
tecnologia, sendo uma das tecnologias que mais têm contribuído para a promoção de mudanças sociais e econômicas. 
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Assim, o computador vem adquirindo uma importância cada vez maior para o desenvolvimento das mais zer, trabalho, 
educação, etc.), proporcionando rapidez,  seus usuários.  

 

Acredita-se que a inserção do computador no ambiente escolar oferece possibilidades de melhoria do trabalho dos 
professores e da aprendizagem dos alunos, já que as práticas educativas supõem processos comunicativos intencionais 
e os vínculos entre estes dois elementos (educação e comunicação) se estreitaram sensivelmente, na 
contemporaneidade.  

Como afirma Papert (1994, p. 06),  

A mesma revolução tecnológica que foi responsável pela forte necessidade de aprender melhor oferece 
também os meios para adotar ações eficazes. As tecnologias de informação, desde a televisão até os 
computadores e todas as suas combinações, abrem oportunidades sem precedentes para a ação afim de 
melhorar a qualidade do ambiente de aprendizagem, (...)  

Assim, a escola e os professores se vêem diante da possibilidade de utilizar os recursos disponibilizados pela 
informática para construir e difundir conhecimentos, centrando seus esforços nos processos de criação, gestão e 
regulação das situações de aprendizagem.  

A escola não pode ignorar os avanços das TCI, que transformam as formas de comunicar, trabalhar, decidir e pensar, 
pois  

As novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e didáticos contemporâneos, 
pois permitem que sejam criadas situações de aprendizagem ricas, complexas, diversificadas, por meio de 
uma divisão de trabalho que não faz mais com que todo o investimento repouse sobre o professor, uma vez 
que tanto a informação quanto a dimensão interativa são assumidas pelos produtores dos instrumentos. 
(PERRENOUD, 2000, p. 139)  

É importante ressaltar que ao incorporar os computadores às atividades de ensino, a escola pública poderia contribuir 
para a democratização do acesso à informação e às variadas formas de produção e disseminação do conhecimento, 
favorecendo a inclusão digital dos seus alunos, que passariam a ter acesso a essa tecnologia e a beneficiar-se de sua 
utilização nas atividades de ensino.  

Diante das evidências de que a informática pode ajudar o professor e a escola a atenderem as novas demandas que 
vêm se apresentando para a educação e da constatação que diversas instituições públicas de ensino vêm se apropriando 
dessa tecnologia, desenvolveu-se, durante o ano de 2006, uma pesquisa que procurou conhecer a situação dos 
computadores recebidos pelas escolas públicas de Mossoró e analisar como vem se dando a utilização desses 
computadores, enfatizando as implicações do uso da informática para as atividades da escola, dos professores e dos 
alunos e para a inclusão digital desses alunos.  

Tomando-se como referência para essa análise, a realidade de 10 escolas públicas da cidade de Mossoró, constatou-se 
diversos problemas inerentes à situação desses computadores e ao uso da informática na educação, com implicações 
na qualidade do trabalho realizado com essa mídia e na inclusão digital dos alunos.  

Constatou-se que a situação em que os computadores se encontram é delicada, não atendendo, adequadamente, às 
necessidades educacionais da maioria das escolas, haja vista que o número de computadores é insuficiente, muitos 
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computadores estão sem funcionar, evidenciando que a manutenção fornecida é inadequada, nenhuma dessas escolas 
dispõe de  

lgumas escolas não têm um responsável pelo laboratório de  

 
A análise da situação dos computadores e a constatação de que os computadores não provocaram mudanças 
significativas nas atividades das escolas, dos professores e dos alunos, tendo uma utilização bastante limitada, permite 
concluir que a maioria das escolas públicas de Mossoró não está se apropriando do imenso potencial pedagógico do 
computador, de modo que seu uso em atividades educacionais não vem favorecendo a inclusão digital dos alunos.  

Diante da constatação de que a inserção dos computadores nas escolas públicas de Mossoró não tem apresentado os 
bons resultados apontados pelos defensores da utilização da informática na educação, torna-se necessário ressaltar que 
o fato de uma determinada tecnologia não atingir os objetivos esperados, quando utilizada na educação, muitas vezes, 
não está relacionado à tecnologia em si, mas com a forma como ocorre a sua implantação e utilização.  

Em muitos casos, a autoridade responsável pela implantação da informática nas escolas não está interessada nos 
resultados educacionais e, algumas vezes, nem os conhece, enviando os computadores para as escolas apenas para 
associar a sua imagem à idéia de que está interessado em melhorar a qualidade da educação. Desse modo, não se 
definem os objetivos, as estratégias de implantação e de uso, não há um acompanhamento das atividades 
desenvolvidas nem se desenvolvem modelos de avaliação que permitam conhecer os resultados alcançados.  

O uso de computadores na sala de aula, de fato, tem sido uma questão de estar atualizado com as mudanças 
tecnológicas, ficando os objetivos educacionais em segundo lugar. Quanto maior a capacidade da tecnologia, 
maior a rapidez com que ela é adotada; entretanto, os problemas específicos para os quais ela poderia ser 
usada raramente são identificados com antecedência. O primeiro objetivo é ter as máquinas instaladas, os 
benefícios deveriam aparecer mais adiante. (ARMSTRONG, CASEMENT, 2001, p. 14-15)  

Essa é a realidade da maioria das escolas públicas de Mossoró, nas quais os computadores são instalados sem o menor 
planejamento para o seu uso (o computador é uma solução em busca de problemas). Por isso, não é de se estranhar 
que, em algumas dessas escolas, os laboratórios de informática ainda estejam fechados.  

Se, de um modo geral, a utilização da informática nas escolas públicas de Mossoró apresenta grandes limitações, essas 
limitações se tornam ainda mais preocupantes quando se analisa, especificamente, a realidade das escolas públicas 
municipais, pois, em 75% das escolas municipais visitadas, os laboratórios de informática se encontravam fechados, 
devido à inexistência de um profissional que trabalhasse nesse ambiente de aprendizagem.  

Percebendo a necessidade de que essas escolas possuam profissionais responsáveis pelos laboratórios, pois a ausência 
desse profissional tem inviabilizado o uso dos computadores na maioria das escolas municipais, impossibilitando o 
acesso de alunos e professores aos computadores, essa pesquisa buscou analisar o papel do profissional responsável 
pelo laboratório de informática e a importância da orientação, do planejamento e do acompanhamento do trabalho 
desse profissional para a efetivação do uso da informática na educação e para a inclusão digital da comunidade 
escolar.  
Para isso, buscou se desenvolver uma pesquisa-ação, com a introdução de monitores no laboratório de informática de 
uma escola pública municipal, objetivando:  
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a) Preparar e estimular os professores a utilizar o laboratório de informática, tanto na preparação das suas 
atividades, quanto no trabalho com os alunos, ressaltando as possibilidades oferecidas pelo uso da informática 
na educação;  

b) Promover a inclusão digital dos alunos, através do uso da informática em atividades pedagógicas ou de 
cursos específicos que levem o aluno a fazer uso da informática no seu cotidiano;  

c) Desenvolver cursos de informática voltados para os servidores administrativos;  
d) Manter a direção da escola informada acerca das necessidades de funcionamento do laboratório (reposição de 

peças e de computadores, material didático para cursos de informática, aquisição de softwares educacionais 
etc), favorecendo a manutenção adequada dos computadores;  

e) Pesquisar softwares educacionais livres e sítios com conteúdo pedagógico para utilização por parte dos 
professores e alunos;  

f) Construir um projeto político-pedagógico que articule o trabalho do professor com uso destas tecnologias em 
atividades disciplinares, do contrário, corre-se o risco de se confrontar com velhas práticas, mais caras e com 
um caráter pretensamente moderno, haja vista que a simples introdução da tecnologia não é capaz de modificar 
as concepções do professor acerca das questões pedagógicas.  

Porém, para que essas ações se desenvolvam adequadamente, faz-se necessário o planejamento, a orientação e o 
acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pelos monitores, haja vista que são alunos de cursos técnicos, 
sem formação pedagógica e, mais especificamente, sem formação para o uso pedagógico da informática.  

É importante ressaltar o contexto em que se defende a necessidade de um profissional que cuide do laboratório de 
informática, bem como a necessidade do planejamento, da orientação e do acompanhamento das atividades 
desenvolvidas por esse profissional.  

Nas escolas públicas de Mossoró, assim como na maioria das escolas públicas do Brasil, não existem computadores 
suficientes para que se possa distribuí-los por todas as salas de aula, de modo que todos os alunos possam utilizá-los a 
qualquer momento, de acordo com sua conveniência. Normalmente, o número de computadores é bastante reduzido 
(10 a 20 computadores), levando as escolas a optar pela organização de uma sala de informática e tornando necessário 
um planejamento prévio das atividades a serem desenvolvidas para que o maior número de alunos tenha acesso a essa 
tecnologia.  

Nesse sentido, essa pesquisa procura contribuir para a elaboração de subsídios acerca dos passos iniciais do processo 
de implantação da informática na educação, haja vista que  

Faz-se necessária uma crítica acurada quanto ao uso dos computadores no ambiente escolar, ou fora desse, 
para que seja possível aproveitar o melhor dessas máquinas sem incorrer no vultoso erro de subestimá-las, 
desperdiçando recursos ou atribuindo-lhes papéis miraculosos, superestimando-as. Faz-se necessário, 
portanto, pesquisar. (COX, 2003, p. 11)  
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Por estar localizada próximo ao CEFET-RN/UNED-Mossoró e contar com um laboratório de informática que se 
encontra fechado à cerca de cinco anos, a Escola Municipal Senador Duarte Filho, que possui 518 alunos nos turnos 
matutino e vespertino, foi escolhida para ser o local onde a pesquisa seria desenvolvida.  

Inicialmente, apresentou-se a proposta de trabalho a ser desenvolvida a diretora da escola e procurou-se conhecer a 
situação em que se encontrava o laboratório de informática e os computadores, um ano após a realização da pesquisa.  

Na visita ao laboratório, pode-se constatar que, dos 10 computadores pertencentes ao laboratório, 4 computadores 
estavam danificados. Além disso, as bancadas estavam danificadas, necessitando de uma manutenção antes do início 
das atividades do projeto. Em seguida, foi elaborada uma lista com as peças necessárias ao conserto desses 
computadores, que foi prontamente encaminhada à diretora da escola, para que se analisasse a possibilidade de 
aquisição das peças, fosse efetuada a manutenção e se tornasse possível atender a um número maior de alunos e 
professores.  

Mesmo com 4 computadores danificados, decidiu-se iniciar as atividades. Para isso, foram aplicados questionários 
com os alunos interessados em participar do projeto, para que se pudesse conhecer as suas necessidades de formação, 
bem como aqueles alunos que deveriam ser atendidos prioritariamente.  

No primeiro dia de atividades com os alunos, constatou-se que mais um computador estava danificado, diminuindo 
para cinco o número de computadores disponíveis e criando um problema a mais, já que, inicialmente, planejava-se 
disponibilizar um computador para cada dois alunos. Desse modo, alguns computadores foram compartilhados por três 
alunos. Ainda na primeira semana de atividades, iniciou-se um trabalho de voluntariado com os alunos do 
CEFET-RN/UNED-Mossoró. É importante ressaltar que ocorreu uma procura significativa por parte dos alunos do 
curso de desenvolvimento de software do CEFETRN/UNED-Mossoró para trabalharem voluntariamente no projeto, 
de modo que o projeto passou a contar com 21 alunos/voluntários, com a bolsista do projeto e com o professor 
orientador.  

A Escola Municipal Senador Duarte Filho possui 24 turmas das quais 10 estão no turno matutino e outras 10 no turno 
vespertino. Devido ao grande número de voluntários pode-se montar vinte turmas de 10 alunos, distribuídas nos turnos 
matutino e vespertino, com pelo menos dois voluntários por turno.  

3.2. O trabalho com os Alunos  

Com a participação dos voluntários atuando como monitores do laboratório, alunos de todas as turmas dos turnos 
matutino e vespertino passaram a ser atendidos pelo projeto. Inicialmente, cerca de 200 alunos estavam participando 
das atividades desenvolvidas no laboratório, devido ao número reduzido de computadores (apenas 5 computadores).  

apresentam grandes dificuldades na utilização da informática, es pedagógicas.  

 
3.3. O Trabalho com os Professores  

À medida que as TCI ganham espaço na escola, o professor passa a se ver diante de novas e inúmeras possibilidades 
de acesso à informação e de abordagem dos conteúdos, podendo se libertar das tarefas repetitivas e concentrar-se nos 
aspectos mais relevantes da aprendizagem, porém, torna-se necessário que o professor desenvolva novas habilidades 
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para mover-se nesse mundo, sendo capaz de analisar os meios à sua disposição e fazer suas escolhas tendo como 
referencial algo mais que o senso comum.  

As novas tecnologias criam novas chances de reformular as relações entre alunos e professores e de rever a 
relação da escola com o meio social, ao diversificar os espaços de construção do conhecimento, ao 
revolucionar os processos e metodologias de aprendizagem, permitindo à escola um novo diálogo com os 
indivíduos e com o mundo. (MERCADO, 1999, p. 27)  

Este autor considera que para que as tecnologias possam concretizar seus objetivos faz-se necessário, além de uma 
preparação adequada dos professores, um projeto educacional que articule o trabalho do professor ao uso destas 
tecnologias, do contrário, corre-se o risco de se confrontar com velhas práticas, mais caras e com um caráter 
pretensamente moderno, haja vista que a simples introdução da tecnologia não é capaz de modificar as concepções do 
professor acerca das questões pedagógicas.  

O uso de meios tecnológicos de ensino, incluindo os computadores, não garante por si que os alunos ou as 
alunas desenvolvam estratégias para aprender a aprender, nem incentivam o desenvolvimento das habilidades 
cognitivas de ordem superior. A qualidade educativa destes meios de ensino depende, mais do que de suas 
características técnicas, do uso ou exploração didático que realize o docente e do contexto em que se 
desenvolve. (LIGUORI, 1997, p. 90)  

Para atender as necessidades de formação dos professores e servidores administrativos, foram criadas 3 turmas aos 
sábados pela manhã. Assim como foi feito com os alunos, também foram aplicados questionários com os professores 
para que se pudesse conhecer as suas necessidades de formação, bem como aqueles professores que deveriam ser 
atendidos prioritariamente.  

Após o conserto de mais um computador, foi possível distribuir os 18 professores e servidores administrativos 
inscritos nas 3 turmas (6 por turma) de modo que cada professor pudesse desenvolver as atividades do curso sem ter 
que compartilhar o computador com outro professor, fato que facilita a aprendizagem.  

É importante ressaltar ainda que, um mês após o início das atividades com os professores e servidores administrativos, 
outros dois computadores foram consertados, possibilitando o atendimento a outros alunos que não puderam ser 
inseridos no projeto, bem como a ampliação do número de professores atendidos.  

Assim como no caso dos alunos, os professores e os servidores administrativos receberam, em um primeiro momento, 
aulas referentes aos programas básicos tais como: Word, Excel, PowerPoint e Internet. No caso específico dos 
professores procurou-se desenvolver um sses programas. Além disso, desejava-se promover o uso que oferecem 
possibilidades de uso educacional.  

 

Porém, um elemento marcante no trabalho com os professores é o alto grau de dificuldade que alguns deles 
apresentam em lidar com o computador, tornando necessário um maior acompanhamento da evolução da sua 
aprendizagem e dificultando o desenvolvimento de atividades com a utilização da informática em suas disciplinas.  

Contrariando a idéia de que os professores temem a tecnologia e não teriam motivação para participar das atividades 
de formação para o uso da informática na educação, muitos professores demonstraram um grande interesse em utilizar 
o computador, chegando a solicitar material extra para que pudessem estudar em casa.  
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Pode-se perceber que um dos principais fatores que impedem muitos professores de participar de cursos de formação 
para o uso da informática é o fato de que esses professores trabalham em até 03 escolas. Essa foi a principal 
justificativa apresentada por alguns professores que não puderam participar das atividades do projeto. De acordo com 
esses professores, no horário do curso eles teriam que participar de atividades em outras instituições.  

Levando-se em conta que dois professores dessa mesma escola foram selecionados para participar de um curso de 
informática no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) e não chegaram a concluir esse curso, pois tinham 
dificuldades de tempo e de deslocamento para  
o local onde o curso estava sendo realizado, a idéia de trabalhar a formação dos professores na própria escola em que 
eles lecionam mostrou-se bastante adequada.  

O trabalho com os professores mostrou que o desafio de utilizar a informática nas atividades das disciplinas é muito 
maior do que se imaginava no início da pesquisa, pois os professores estavam muito distantes da utilização da 
informática, mesmo possuindo computadores em casa.  

Apesar das tentativas de desenvolver formas mais complexas de utilização da informática na educação, através do 
estimulo ao desenvolvimento de atividades pedagógicas com os alunos e os professores, pode-se perceber que os 
professores ainda não se sentiam em condições de utilizar a informática em suas atividades, ficando muito 
dependentes do auxílio do monitor do laboratório.  

Essa constatação mostra que a formação do professor para o uso da informática deve ocorrer de forma contínua, 
diferentemente dos cursos que lhes são tradicionalmente oferecidos, que se caracterizam pela baixa carga horária e por 
ocorrerem em momentos estanques. Nesse sentido, o trabalho de formação dos professores promovido pelo monitor do 
laboratório pode superar as limitações da formação oferecida pelo NTE, pois, utilizando o laboratório da própria 
instituição em que os professores lecionam, pode-se flexibilizar o horário dessa formação, desenvolvê-la de forma 
verdadeiramente continuada, trabalhandose em parceria com os professores na utilização da informática em atividades 
pedagógicas e ainda atendê-los individualmente, para eliminar possíveis dúvidas acerca dessa utilização.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
se analisar a importância do profissional responsável pelo importância do 

planejamento, da orientação e do  

 
sse profissional para a efetivação do uso da informática na educação e para a 

inclusão digital da comunidade escolar em um contexto onde foi feita a opção pela criação de um ambiente específico 
para a instalação dos computadores.  

Ao analisar as possibilidades oferecidas pelo modelo de utilização dos computadores orientado pela organização de 
um laboratório de informática Almeida e Fonseca Júnior (2000) consideram que  

Laboratórios de informática costumam, por exemplo, viabilizar a adoção de modelos de informatização das 
escolas em que o professor regular não tem vez! Aquele professor do dia-a-dia, que ministra as aulas de 
Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, enfim, as aulas das disciplinas curriculares, muitas vezes não 
entra nesses laboratórios. Um outro profissional é contratado para cuidar especificamente do laboratório de 
informática e dos alunos. Esse modelo é bastante comum ainda hoje, apesar do flagrante equívoco. (Almeida 
e Fonseca Júnior, 2000, p. 71)  
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Quando se defende a presença de um profissional para atuar no laboratório de informática, considera-se que esse 
profissional deve possuir, tanto o conhecimento técnico na área de informática, quanto o conhecimento pedagógico, 
para que possa cuidar do funcionamento e da manutenção do laboratório, promover a formação da comunidade 
escolar, bem como trabalhar em parceria com os professores e alunos, incorporando a informática às atividades das 
disciplinas.  

Não há dúvidas de que esse trabalho não irá ocorrer devido à simples presença desseprofissional na escola. É preciso 
que o trabalho do monitor seja planejado (fazendo parte do projeto político-pedagógico), orientado e acompanhado, 
para que se determine os objetivos da utilização da informática na escola e se verifique se os objetivos determinados 
foram realmente alcançados.  

Essa pesquisa mostrou que presença de um profissional que trabalhe, exclusivamente, no laboratório de informática é 
um elemento de fundamental importância para a efetivação do uso dos computadores, pois a presença desse 
profissional possibilitou o desenvolvimento de aspectos como:  

a) Manutenção, pois, mesmo com as limitações financeiras, 60% dos computadores danificados foram colocados 
em funcionamento;  

b) Inclusão digital da comunidade escolar, pois mais de 200 alunos e 20 servidores (professores e servidores 
administrativos) participaram regularmente das atividades desenvolvidas no laboratório;  

c) Efetivação do uso do laboratório de informática, pois, após passar cerca de 5 anos sem funcionar, no período 
de desenvolvimento do projeto esse ambiente esteve em pleno funcionamento, com atividades sendo 
desenvolvidas de segunda-feira ao sábado;  

d) Formação continuada de professores para o uso educativo dos computadores, na própria escola e em horários 
onde o professor possa participar, pois muitos professores não têm condições de se qualificar pelo fato de os 
cursos serem oferecidos em horários em que eles estão lecionando.  

que alguns aspectos importantes do trabalho com a cessitam de mais tempo para serem 
desenvolvidos ectos pode-se ressaltar: a) A construção de um projeto político-pedagógico 
que articule o trabalho do professor com uso da informática em atividades disciplinares;  

 
b) A formação e a motivação dos professores para a utilização do laboratório de informática, tanto na preparação 

das suas atividades, quanto no trabalho com os alunos;  
c) O trabalho com softwares educacionais livres para utilização por parte dos 

professores e dos alunos; d) O trabalho com sítios educativos.  

Diante de tudo o que foi exposto até o momento, acredita-se que a informática pode trazer benefícios significativos 
para a educação, ajudando o professor a formar um indivíduo capaz de viver o seu tempo, ou seja, a era da informação, 
de uma forma crítica, consciente das possibilidades e limitações do uso da informática para a construção de uma 
sociedade mais justa e com as aptidões requeridas para a sua integração às atividades produtivas.  

Porém, no caso da Escola Municipal Senador Duarte Filho, foi possível perceber que computadores não vinham sendo 
utilizados até o início dessa pesquisa. Não havia uma cultura de utilização do laboratório de informática, que 
contribuísse para fazer das atividades desenvolvidas nesse ambiente, uma parte do cotidiano de toda a comunidade 
escolar, da mesma forma que ocorre com as salas de aula.  

Ainda há muito a ser feito, mas o desenvolvimento desse projeto permite concluir que, no contexto das escolas 
públicas de Mossoró, a presença de um profissional que trabalhe diretamente com o laboratório de informática, de 
forma orientada e planejada, é indispensável para que esse espaço escolar seja efetivamente utilizado e para que se 
promova a inclusão digital da comunidade escolar.  
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RESUMO 
O Portal Web da Memória do CEFET-RN é um projeto que visa a realizar entrevistas com 
pessoas que vivenciaram ou foram testemunhas privilegiadas da constituição do Centro Federal 
de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), em suas várias fases, da 
inauguração aos dias atuais, e dos eventos históricos mais importantes. As entrevistas serão 
organizadas em textos escritos e falados e disponibilizadas na Internet usando um sistema de 
gerenciamento de conteúdo, constituindo um importante acervo de pesquisa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: memória, CEFET-RN, sistema de gerenciamento de conteúdo. 
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PORTAL WEB DA MEMÓRIA DO CEFET-RN 
 
 
INTRODUÇÃO 
Vivemos a “Era Digital”. Antigos documentos guardados em grandes armários empoeirados 
estão sendo digitalizados e armazenados em computadores para que importantes momentos 
históricos da humanidade não sejam esquecidos. Muitos desses documentos são acessíveis ao 
mundo por meio da Internet, tornando-se um importante acervo de pesquisa. 
 
Seguindo essa tendência, o objetivo do Portal Web da Memória do CEFET-RN é armazenar o 
conteúdo de entrevistas realizadas com pessoas que vivenciaram ou foram testemunhas 
privilegiadas da constituição do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 
Norte (CEFET-RN), em suas várias fases, da inauguração aos dias atuais, e dos eventos 
históricos mais importantes. As entrevistas serão organizadas em textos escritos e falados, sendo 
disponibilizadas na Internet usando um sistema de gerenciamento de conteúdo. 
 
 
METODOLOGIA 
Este projeto pretende realizar baterias de entrevistas, desenvolvidas pela equipe de professores e 
alunos do Núcleo de Pesquisa sobre Espaço, Linguagem, Memória e Identidade (NUPELMI) da 
Unidade de Ensino da Zona Norte de Natal. As atividades previstas são: 
 

• Realização de entrevistas com ex-alunos, servidores e ex-servidores do CEFET-RN. 
• Disponibilização em texto escrito e falado do material elaborado na Internet. 

 
O portal web será baseado no sistema de gerenciamento de conteúdo Joomla1. Um sistema de 
gerenciamento de conteúdo (CMS) é um sistema gerenciador de websites, portais e intranets que 
integra ferramentas necessárias para criar, gerenciar (editar e inserir) conteúdo em tempo real, 
sem a necessidade de programação de código, cujo objetivo é estruturar e facilitar a criação, 
administração, distribuição, publicação e disponibilidade da informação (GRAF, 2008). Sua 
maior característica é a grande quantidade de funções presentes, permitindo que o conteúdo de 
um website possa ser modificado de forma rápida e seguro de qualquer computador conectado à 
Internet. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
Os resultados esperados para este projeto são: 
 

• Produzir materiais destinados a atividades de divulgação científica, para o público em 
geral e para estudiosos em particular. 

• Tornar acessível a pesquisadores e estudiosos um importante acervo de fontes primárias. 

                                                 
1 http://www.joomla.org e http://www.joomla.com.br  
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• Elaborar um portal web, por meio de um sistema de gerenciamento de conteúdo, que 
servirá como mídia para o acesso ao acervo de fontes primárias produzidas como 
entrevistas. 

• Incentivar o desenvolvimento de trabalhos de iniciação científica que relacionem as 
ciências das humanidades e a Informática. 

• Divulgar os trabalhos de pesquisa, na área de memória e identidade, desenvolvidos no 
CEFET-RN, de modo abrangente, e na Unidade de Ensino da Zona Norte de Natal, de 
modo particular. 

• Produzir conteúdos de divulgação científica destinados à Internet. 
 
A figura 1 mostra o layout do portal que conterá o material produzido, tais como entrevistas, 
fotos e documentos. 
 

 
Figura 1 – Layout do Portal da Memória do CEFET-RN 

 
 
JUSTIFICATIVA 
A ciência vem sendo apresentada como um método explicativo universal. Ora, se isso é 
verdadeiro faz-se necessário que, como destaca Chalmers (1994, p. 57-58), “as candidatas a leis 
e teorias científicas sejam justificadas pelo confronto rigoroso delas com o mundo, de modo a 
tentar estabelecer sua superioridade em relação a outras concorrentes”. 
 
O Núcleo de Pesquisa sobre Espaço, Linguagem, Memória e Identidade da Unidade de Ensino 
da Zona Norte de Natal do CEFET-RN visa com este projeto a resgatar a história da instituição, 
fornecendo subsídios, por meio de entrevistas com personalidades públicas que foram ou são 
atores sociais importantes ou testemunhas de eventos primordiais, do passado próximo. A escola 
tem que estar antenada, como o CEFET-RN propõe, com o futuro. Mas não se pode entrar no 
futuro, “sem estar quite com o passado” (VICTOR HUGO, 2002, v 2., p. 682). 
 
É missão da escola difundir e popularizar ciência. Se possível, também popularizar a tecnologia. 
Não podemos formar cidadãos ativos sem lhes dar o conhecimento e a informação. Todo o Brasil 
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sabe, em linhas gerais, da importância das conexões entre o processo de formação educacional 
do CEFET-RN e a ciência e a tecnologia. É preciso registrar isso.  
 
É do conhecimento de todos que a escola brasileira não tem acompanhado as transformações 
ocorridas no mundo do trabalho e na prática social, pois os métodos tradicionais de ensino já não 
atendem às necessidades urgentes da população por escolarização, por informação e por 
conhecimento. Segundo a UNESCO, os desafios enfrentados pela educação são muitos. É a ela 
que cabe a “missão de criar entre as pessoas vínculos sociais que tenham a sua origem em 
referências comuns”, pois “é veículo de culturas e de valores (...) espaço de socialização (...) e 
cadinho de preparação de um projeto comum”. 
 
Vivendo numa sociedade esmagada pela presença de pessoas de fora, com uma identidade a ser 
construída, com pouco apego ao seu passado histórico e sem memória, este projeto visa a 
realização de uma série de entrevistas que reconstituam a história do CEFET-RN. É um projeto 
que, como a História, não pode ser interrompido, visto que o tempo não pára. Ademais, como 
destaca Le Goff (1996, p. 426), o “estudo da memória social é um dos meios fundamentais de 
abordar os problemas do tempo e da história, relativamente aos quais a memória está ora em 
retraimento, ora em transbordamento”.  
 
Este projeto, ao mesmo tempo que resgata a história, pretende produzi-la, ao criar e 
disponibilizar fontes primárias para pedagogos, historiadores, sociólogos e jornalistas, pois as 
fontes primárias são subsídios para que os cientistas sociais construam o saber científico, 
partilhando “essencialmente as mesmas preocupações: 1) centrar a pesquisa na compreensão de 
problemas específicos; 2) assegurar, pelo método de pesquisa, a validade da compreensão; 3) 
superar as barreiras que poderiam atrapalhar a compreensão” (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 
41). 
 
Pretendemos com o projeto preservar e divulgar a história do CEFET-RN através de um portal, o 
que nos permitirá difundir, popularizar e favorecer o acesso da população do estado a uma parte 
importante de seu passado, redefinindo o presente. Isso por que a informação online faz parte de 
um amplo e contínuo processo de mudança, que inclui não só a democratização do acesso a 
níveis crescentes de escolaridade, atualização e educação continuada, como também a adoção de 
novos paradigmas políticos e educacionais, em cuja base estão os conceitos de totalidade, de 
aprendizagem como fenômeno pessoal e social, de formação de sujeitos autônomos, capazes de 
buscar, de criar, de inovar e aprender ao longo de toda a vida e de intervir de forma crítica e 
responsável no mundo em que vivem. Ora, “os desenvolvimentos da memória no século XX (...) 
constituem uma verdadeira revolução da memória e a memória eletrônica não é senão um 
elemento, sem dúvida o mais espetacular” (LE GOFF, 1996, p. 467).  
 
O acesso a mais conhecimento e a interação entre escola e sociedade são pontos basilares do 
projeto educacional no qual se inserem os CEFETs, com ênfase notadamente no capital social, 
cultural e educacional, elementos fundantes do conceito de exercício da cidadania. 
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RESUMO 
Esse artigo tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido até o presente momento, apoiado 
pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CEFET-RN, mostrando o 
desenvolvimento de materiais didáticos de eletrônica digital e práticas laboratoriais por meio do 
software do MATLAB, que é um programa de linguagem computacional. Diversos circuitos 
integrados utilizados nas disciplinas de Eletrônica Digital e Circuitos Digitais, do curso técnico 
subseqüente de Manutenção de Computadores, da Uned Zona Norte de Natal do CEFET-RN, 
estão sendo desenvolvidos. O desenvolvimento do material dar-se-á pela criação de novos blocos 
(circuitos integrados) e/ou bibliotecas (conjunto de blocos) no próprio MATLAB. Isso ajudará o 
aluno a implementar práticas laboratoriais utilizando blocos tais como: fip-flop’s, CI’s (circuitos 
integrados) do tipo 74xx, meio somadores, dentre outros que não se encontram no software. 
Essas novas ferramentas serão organizadas em bibliotecas para que o usuário encontre uma certa 
praticidade na elaboração de projetos com circuitos digitais. Está sendo implementado um 
tutorial para facilitar a utilização das bibliotecas por partes dos professores e alunos. Nesse 
artigo, serão apresentados CI's implementados até o momento, bem como exercícios de um livro 
texto adotado nas citadas disciplinas da Uned ZN. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Eletrônica Digital, Circuitos Integrados, Simulink, Matlab. 
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E PRÁTICAS 
LABORATORIAIS PARA AS DISCIPLINAS DA ÁREA DE ELETRÔNICA DIGITAL 

UTILIZANDO O SOFTWARE SIMULINK 
 

 
INTRODUÇÃO 
O Simulink é um programa utilizado para modelagem, simulação e análise de sistemas 
dinâmicos. O programa se aplica a sistemas lineares e não-lineares, contínuos e/ou discretos no 
tempo. Ele utiliza uma interface gráfica com o usuário para construção dos modelos a partir de 
diagramas em blocos, através de operações de clique-e-arraste do mouse. 
 
Com esta interface podem-se criar modelos da mesma forma que se faz com papel e caneta. O 
Simulink é o resultado de uma longa evolução de pacotes de simulação anteriores que 
necessitavam a formulação de equações diferenciais ou de equações de diferenças em linguagens 
de programação. Inclui bibliotecas de blocos contendo fontes, visualizadores, componentes 
lineares, não lineares e conectores, com a opção de criação ou personalização de blocos. 
 
Após a definição do modelo, a simulação pode ser feita com diferentes algoritmos de resolução, 
escolhidos a partir dos menus do Simulink ou da linha de comando do MATLAB. Os menus são 
particularmente convenientes para o trabalho interativo, enquanto a linha de comando tem sua 
utilidade na simulação repetitiva a qual se deseja somente mudar parâmetros. Usando 
osciloscópios (Scopes) ou outros visualizadores, têm-se o resultado gráfico da simulação 
enquanto esta está sendo executada. Os resultados da simulação podem ser exportados para o 
MATLAB para futuro processamento ou visualização. 
 
As ferramentas de análise de modelos incluem ferramentas de linearização e ajuste (Trimming) 
que podem ser acessadas a partir da linha de comando do MATLAB, assim como várias 
ferramentas do MATLAB e suas caixas de ferramentas (TOOLBOXES) específicas. Sendo o 
MATLAB e o SIMULINK integrados, pode-se simular, analisar e revisar os modelos em 
qualquer dos dois ambientes. 
 
Aproveitando as excelentes características do software, diversos circuitos integrados utilizados 
nas disciplinas de Eletrônica Digital e Circuitos Digitais, do curso técnico subseqüente de 
Manutenção de Computadores, da Uned Zona Norte de Natal do CEFET-RN, estão sendo 
desenvolvidos. 
 
O desenvolvimento do material dar-se-á pela criação de novos blocos (circuitos integrados) e/ou 
bibliotecas (conjunto de blocos) no próprio MATLAB. Isso ajudará o aluno a implementar 
práticas laboratoriais. Essas novas ferramentas serão organizadas em bibliotecas para que o 
usuário encontre uma certa praticidade na elaboração de projetos com circuitos digitais. 
 
 
BIBLIOTECA UTILIZADA DO SIMULINK 

O Simulink possui uma biblioteca (Logic and Bit Operations) que contém o grupo dos 
operadores lógicos (Logic Operations), o grupo dos operadores de bit (Bit Operations) e o grupo 
dos detectores de borda (Edge Detection). Essa é a biblioteca utilizada nesse artigo para 
implementar os blocos e exercícios apresentados neste trabalho. 
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O grupo dos operadores lógicos é composto por sete blocos. Sendo eles: Operações Relacionais, 
Operações Lógicas, Teste de Intervalo, Intervalo de Teste Dinâmico, Lógica combinatória, 
Compare a Zero e Compare a uma Constante 
 
O bloco de operações relacionais desempenha uma comparação especificada de duas entradas. 
Nós selecionamos o operador relacional que liga as duas entradas com o parâmetro Operador 
Relacional.  
 
O bloco operador lógico executa a operação lógica especificada com as suas entradas. Um valor 
de entrada é TRUE (1) se é diferente de zero e FALSE (0) se for zero. A operação booleana 
conectando as entradas é selecionada na lista Operator parameter na caixa de diálogo Function 
Block Parameters. 
 
O bloco de teste de intervalo realiza um teste para determinar se um sinal está em um 
determinado intervalo. O bloco fornece uma saída TRUE se a entrada está entre os valores 
limites especificados pelos parâmetros limite inferior e superior. O bloco fornece uma saída 
FALSE se a entrada está fora desses valores. A saída do bloco quando a entrada é igual ao limite 
inferior ou ao limite superior é determinado se a caixa de diálogo Interval closed on left and 
Interval closed on right é selecionada na caixa de diálogo. 
 
Tal como o bloco de teste de intervalo, o bloco de teste de intervalo dinâmico realiza um teste 
para determinar se um sinal está dentro do intervalo especificado. As saídas deste bloco são 
TRUE (1) se a entrada está entre os valores do sinal externo superior e inferior e é FALSE (0) se 
a entrada está fora desses valores. A saída do bloco quando a entrada é igual ao sinal inferior ou 
ao sinal superior é determinada se a caixa Interval closed on left and Interval closed on right é 
selecionada na caixa de diálogo. 
 
O bloco de lógica combinatória muitas vezes referido como bloco de combinações, implementa 
um padrão de tabela verdade para modelagem de arranjos lógicos programáveis (PLA), circuitos 
lógicos, tabelas de decisão e outras expressões booleanas. Em um bloco de lógica combinatória 
nós especificamos uma matriz que define todas as saídas de acordo com os parâmetros da tabela 
verdade. Cada linha da matriz contém a saída para uma diferente combinação de elementos de 
entrada. É preciso especificar saídas para cada combinação de entradas. O número de colunas é o 
número de saídas do bloco. 
 
O Bloco Compare a Zero compara um sinal de entrada com zero. Nós especificamos como a 
entrada é comparada a zero com o Operator parameter. 
 
O Bloco Compare a uma Constante compara um sinal de entrada a uma constante. Nós 
especificamos a constante no Constant value parameter e como a entrada é comparada a 
constante no Operator parameter. 
 
O grupo dos operadores de bit é composto por sete blocos. Sendo eles: Ajuste de Bits, Limpa Bit 
Operadores Binários, Aritmética de Defasamento e Extração de Bits. 
 
O bloco Ajuste de Bits ajusta os bits especificados do número inteiro armazenado para 1. A 
escala é ignorada. Deve-se especificar o bit a ser ajustado para 1 com o Index of bit parameter. 
O Bit zero é o bit menos significativo. 
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O Bloco Limpa Bits ajusta o bit especificado, dado por seu índice, do inteiro armazenado para 
zero. A escala é ignorada. Nós podemos especificar um bit a ser fixado em zero com o parâmetro 
Index of bit. O Bit zero é o menos significativo. 
 
O bloco Operador Binário executa a operação binária especificada em seus operandos. Ao 
contrário das operações lógicas realizadas pelo bloco operador lógico descrito na Secção 2, 
operações binária tratam os operandos como um vetor de bits em vez de um único número. 
 
O bloco Aritmética de Defasamento é usado para o deslocamento de bits ou ponto binário de 
palavras binárias, ou ambos. Estes blocos efetuam o deslocamento dos bits nos algarismos 
indicados. Portanto, a maioria dos bits significativos é reciclada para cada bit de deslocamento. 
Se os bits e os pontos binários estão para serem deslocados para a esquerda, nós especificamos 
valores negativos. 
 
O bloco de Extração de Bits permite que suas saídas tenham uma contínua seleção de bits 
criando a  gravação interna dos valores do sinal de entrada. O extract tem um parâmetro definido 
pelo qual selecionamos as saídas de bits. Nós selecionamos o Upper half para a saída que é a 
metade dos bits mais significativos contidos na entrada. 
 
O grupo de detecção de bordas não é tão importante para as implementações efetuadas nesse 
trabalho e, por isso, não será detalhado. 
 
 
IMPLEMENTAÇÕES COM O SIMULINK 
Como exemplo de implementação vamos ilustrar o Exemplo 4-7, do livro Sistemas Digitais: 
Princípios e Aplicações, adotado nas disciplinas citadas anteriormente. O exemplo pede que o 
aluno projete um circuito digital de três entradas, A, B e C, cuja saída vai para nível lógico 
ALTO somente quando a maioria das entradas está em ALTO. O circuito implementado com o 
Simulink está ilustrado na Figura 1. As portas lógicas podem ser selecionadas do grupo de 
operadores binários, da biblioteca Logic and Bit Operations do Simulink. 
 

 
 

Figura 1 – Implementação do exemplo 4-7 do livro do Tocci. 
 

Para ficar mais próximo da realidade prática das disciplinas, foram implementados os CI's 
básicos utilizados. A Figura 2 ilustra a implementação do circuito integrado (CI) 7408. Esse CI 
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possui quatro portas lógicas AND encapsuladas conforme ilustrado na Figura 2(a). Foram 
utilizados quatro blocos AND do Simulink (Figura 2(b)) e depois esses blocos foram 
encapsulados dentro de um subsistema (Figura 2(c)). Isso permite que o aluno possa fazer 
montagens semelhantes as utilizadas em aulas práticas laboratoriais. A única diferença é que o 
sistema não precisa ser alimentado com Vcc e GND. 
 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

 
 

(c) 
 
Figura 2 – Implementação: (a) CI 7408, (b) Sistema a ser mascarado e (c) Máscara para o 

CI 7408. 
 
Até o presente momento foram implementados todos os CI's básicos usados em aulas práticas: o 
7404, 7408, 7432, 7400 e 7402. Para ilustrar a utilização dos CI's encapsulados no Simulink, 
utilizaremos o exemplo ilustrado na Figura 1. O circuito será implementado a partir de circuitos 
integrados ao invés de portas lógicas. 
 
Para montar o circuito são necessários dois CI's: o 7408, com portas AND e o 7432 com portas 
OR. O exemplo utiliza uma porta OR de três entradas, mas o CI 7432 possui portas OR de duas 
entradas, por isso, são necessárias duas portas OR. A Figura 3 ilustra a implementação com CI's 
no Simulink. Podemos ver que a saída mostrada no display é a mesma da Figura 1. 
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Figura 3 – Implementação do exemplo da Figura 1 usando os subsistemas implementados 

no Simulink. 
 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 

Figura 4 – Circuito digital: (a) A ser implementado e (b) Implementação no Simulink. 
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A Figura 4(a) ilustra outro exemplo de circuito digital que pode ser facilmente implementado 
com a nova biblioteca digital que está sendo implementada. O circuito foi retirado de uma 
avaliação feita pelo Prof. Antonio Campos na disciplina de Eletrônica Digital, no período de 
2007.1. A implementação feita no Simulink é ilustrada na Figura 4(b). Foram utilizados 3 CI’s 
implementados no Simulink: o 7404 (portas NOT), o 7408 (portas AND) e o 7432 (portas OR). 
O exemplo serve para demonstrar a facilidade de implementação após a criação da biblioteca de 
circuitos integrados. 
 
 
CONCLUSÕES 
Este artigo apresentou uma proposta para práticas das disciplinas de Eletrônica Digital e 
Circuitos Digitais, no ambiente Simulink/MATLAB, que podem ser utilizadas como 
experimentos na Unidade de Ensino Descentralizada da Zona Norte de Natal (CEFET-RN). A 
utilização do Simulink permite aos estudantes o desenvolvimento, de forma bastante simples, de 
modelos capazes de simular com grande precisão o desempenho de circuitos digitais. A 
continuidade desse trabalho será a implementação de um guia básico do Simulink e guias de 
experimentos didáticos, elaborados para a realização de experiências utilizando a simulação 
computacional, os quais mostrarão, passo a passo, procedimentos de montagens que visarão à 
abordagem dos principais assuntos das disciplinas citadas. Isso permitirá que os alunos realizem 
montagens de experimentos e a análise de respostas, por meio de um questionário referente a 
cada atividade experimental. 
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RESUMO  
O Brasil tem passado por momentos de grandes transformações econômicas, sociais e tecnológicas. 
Dentro do bojo das duas últimas transformações citadas, encontramos o forte incentivo à educação 
através da expansão da rede profissional de educação tecnológica. Somente nos últimos cinco anos o 
número de escolas técnicas praticamente dobrou, passando de cerca de 140 para mais de 300 escolas em 
todo o país. Sabendo que o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação podem consumir uma 
boa parcela do capital empregado para criação e manutenção dessas escolas e que o governo no âmbito 
federal incentiva o uso de Software Livre, este artigo vem expor um dos trabalhos realizados pelo Grupo 
de pesquisa em Tecnologia da Informação e Indústria da Unidade Descentralizada da Zona Norte de 
Natal, e tem como objetivo investigar a viabilidade de implantação de Tecnologias Livres nas unidades 
do CEFET-RN. Além disso, este trabalho apresenta uma análise de redução de custos para o erário com 
a implantação de tecnologias livres nos setores administrativos das unidades escolares do CEFETRN.  

PALAVRAS-CHAVE: Software Livre, CEFET, TIC, Governo Eletrônico.  
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ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE NAS 
UNEDS DO CEFET-RN 

 
 
INTRODUÇÃO  

O processo de informatização dos órgãos públicos, tanto em nível federal como estadual e municipal, 
ganhou novos rumos nos anos 90 através do impulso dado pelas Tecnologias da Informação e 
Comunicação. Este processo aconteceu devido à crescente necessidade de informatização dos setores 
públicos e à chegada da Internet por volta 1995, onde o uso intensivo da Web e dos serviços em redes 
possibilitou aos órgãos públicos melhorar e agilizar o atendimento aos cidadãos.  

Na verdade, o processo de informatização foi um novo e gigantesco desafio à gestão pública brasileira 
-adaptar-se à crescente difusão das inovações tecnológicas e à expansão de um novo paradigma 
produtivo. A falta de investimento em educação e mão-de-obra qualificada por décadas a fio aliados aos 
altos custos em licenças de uso de Software tornaram-se grandes empecilhos no processo de 
informatização.  

Estudos apontam que a solução para o problema de alto custo com licença de Software parece estar na 
adoção do uso de Software Livre pelas instituições públicas. Esta preocupação já era observada desde o 
governo de Fernando Henrique Cardoso e, o atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ciente dos 
ganhos com o uso de Software não proprietário, tem investido junto à comissão de Governo Eletrônico

1
 

para que isto se torne realidade.  

Inserido nesta realidade, encontramos a educação profissional e tecnológica brasileira vivenciando a 
maior expansão de sua história. De 1909 a 2002, foram construídas 140 escolas técnicas no país. Nos 
últimos cinco anos, porém, o Ministério da Educação já entregou à população 39 novas unidades das 64 
previstas na primeira fase do plano de expansão da rede federal de educação profissional. O Centro 
Federal de Educação Tecnológica do RN encontra-se inserido na expansão supracitada, onde somente na 
primeira fase foram criadas 3 novas Uneds e para a segunda fase serão criadas mais 6 Uneds.  

Ciente de que durante o processo de construção desta política de uso de Softwares devem ser observados 
parâmetros como custos com licenças de uso, segurança, autonomia e capacitação tecnológica, podemos, 
então, formular o seguinte problema de estudo: Como está o processo de uso de Software nas novas 
Uneds?  

Face a esta situação, é preciso buscar a construção de uma política consistente do uso de Softwares por 
estas unidades de ensino. Neste contexto, este trabalho apresenta um estudo de viabilidade de 
implantação de Software Livre nas UNEDS DO CEFET-RN e está assim dividido: na segunda seção é 
apresentada a expansão da rede profissional de tecnologia; na terceira apresentamos o processo de 
informatização dos órgãos públicos; a quarta seção apresenta um retrato do uso de Software nas 
unidades de ensino do CEFET-RN e na quinta seção uma conclusão.  

Governo Eletrônico esforços no desenvolvimento de políticas e definições de padrões em termos de 
tecnologias da informação e comunicação, comumente chamadas de TICs, visando construir uma 
arquitetura interoperável a fim de munir os cidadãos com acesso a informações e serviços.  
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EXPANSÃO DE REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA  
A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em 2008 completa 99 anos de existência e 
configura-se, hoje, como importante estrutura para todos aqueles que vislumbram o trabalho com 
tecnologia. Durante toda sua trajetória de quase um século diversas nomenclaturas foram dadas, a saber: 
Escola de Aprendizes e Artífices, Escola Técnica Federal e Centro Federal de Educação Tecnológica.  

Mas foi a partir da década de 80 quando as empresas impulsionadas por um novo padrão de mercado 
passaram a exigir profissionais cada vez mais qualificados, que as instituições federais de educação 
profissional mostraram sua capacidade, desenvolvendo novos programas e cursos para melhor qualificar 
seus alunos.  

Atualmente os CEFETs ocupam posição de destaque não só pelos trabalhos desenvolvidos nos níveis 
básico e médio, mas também no ensino superior e na pós-graduação tecnológica, destacando-se, ainda, 
na autonomia da pesquisa aplicada e no desenvolvimento de parceria com a comunidade e com o setor 
produtivo.  

A educação profissional e tecnológica atravessa um dos maiores momentos de expansão desde a sua 
criação. Aliado às 140 escolas, concebidas no período de 1909 a 2002, o governo federal entregou nos 
últimos cinco anos 64 novas unidades no que ele denominou de primeira fase da expansão. Para a 
segunda fase o Ministério da Educação-MEC já deu início aos processos de implantação de mais 150 
escolas, que até o final de 2010 formarão uma rede com 354 escolas técnicas oferecendo mais de 500 
mil vagas. A Figura 1 apresenta a localização de cada escola nas regiões do Brasil.  
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O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) vê esta expansão e propõem a criação dos Institutos de 
educação, ciência e tecnologia (IFET) como modelos de reorganização das instituições federais de 
educação profissional e tecnológica para uma atuação mais eficaz. (PDE, 2007)  
 

“Uma rede com 354 unidades não pode manter as mesmas 
características do período anterior. A maturidade da rede federal 
de educação profissional e tecnológica e a escala e a dispersão das 
unidades por todas as mesorregiões do País exigem um novo 
modelo de atuação, que envolva o desenvolvimento de um arrojado 
projeto políticopedagógico, verticalidade da oferta de educação 
profissional e tecnológica, articulação com o ensino regular, 
aumento da escolaridade do trabalhador, interação com o mundo 
do trabalho e as ciências e apoio à escola pública.” (BRASIL, 
MEC, 2007, p. 33).  

Nesse contexto, a publicação do Decreto nº. 6.095/2007 veio estabelecer as diretrizes para essa 
reorganização, na forma da constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – 
IFET, a partir dos atuais Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET, de modo a favorecer a 
sua atuação integrada e referenciada regionalmente.  

Com base nesses fatos é possível observar a necessidade de realização de pesquisas que apontem 
caminhos relevantes, objetivando colaborar de forma qualitativa com a expansão da rede.  

 GOVERNO ELETRÔNICO  
A utilização de computadores 
nas mais diversas áreas de 
atuação da sociedade foi um 
dos propulsores da profunda 
revolução tecnológica do final 
do século passado. O uso 
intensivo das tecnologias da 
informação é hoje o “carro 
chefe” no que se refere ao 
grau de desenvolvimento de 
uma nação.  

Nesse contexto, o Governo 
brasileiro tem atuado na busca 
da inserção adequada do país 
na chamada “Sociedade da 
Informação” e dentre seus 
esforços foi produzido o 
chamado “Livro Verde” que 

propõe um conjunto de ações para impulsionar a sociedade 
da informação no Brasil, a saber: (GUIA LIVRE, 2007)  
 Ampliação do acesso à Internet, e meios de 
conectividade;  
 Formação de recursos humanos;  
 Incentivo à pesquisa e ao crescimento;  
 Comércio eletrônico e desenvolvimento de novas 
aplicações.  
 
A “Sociedade da Informação” não é modismo, mas sim um 
fenômeno global, capaz de transformar o cenário político, 
social e econômico de um país (LIVRO VERDE, 2000).  

Foi, então, através do decreto de 18 de outubro de 2000 que 
surgiu o Comitê Executivo de Governo Eletrônico tendo 
como objetivo formular políticas; estabelecer diretrizes; 
coordenar e articular as ações de implantação do Governo 
Eletrônico, voltado para a prestação de serviços e 
informações ao cidadão. Tendo em vista a demanda sobre o 
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assunto, o governo verificou a  
necessidade de reestruturar 
suas ações, principalmente, no 
que se refere à implantação de 
Software Livre, Inclusão 
Digital, Sistemas Legados e 
Licenças de Software entre 
outros. Para isso, foram 

criados por meio do decreto de 29 de outubro de 2003, 
comitês técnicos específicos no âmbito do Comitê 
Executivo do Governo Eletrônico. Aos Comitês de 
Implementação do Software Livre, Sistemas Legados e 
Licenças de Software foi atribuída a tarefa de formulação de 
políticas de popularização e utilização efetiva, bem como 
previsão de migração dos sistemas proprietários sem perda 
de interoperabilidade.  

 
 
Software Livre privilegia o 
caráter público do 
conhecimento, facilitando o 
comportamento de 
informações, reduzindo ou 
impedindo a duplicação de 
esforços e gerando mais 
conhecimento. (SILVA 
FILHO, 2006)  

“
S
o
f
t
w
a
r
e
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i
v
r
e
 
é
 

q 

Qualquer programa de 
computador que pode 
ser usado, copiado, 
estudado, modificado e 
redistribuído sem 
nenhuma restrição. A 
liberdade de tais 
diretrizes é central ao 
conceito, o qual se 
opõe ao conceito de 
Software proprietário, 
mas não ao Software 
que é vendido 
almejando lucro 
(Software comercial). 
A maneira usual de 
distribuição de 
Software livre é anexar 
a este uma licença de 
Software livre, e 
tornar o código fonte 
do programa 
disponível.” 
(WIKIPÉDIA, 2008)  

 

 Necessidade de 

adoção de padrões abertos para o Governo Eletrônico;  

O Guia Livre apresenta, em 
seu texto, as razões para que 
as instituições públicas 
estabeleçam seus programas 
de migração para o Software 
Livre, em especial:  

 Nível de segurança proporcionado pelo Software 
Livre;  
 Independência tecnológica;  
 Desenvolvimento de conhecimento local;  
 Possibilidade de auditar os sistemas;  
 Independência de fornecedor único.  
 
Nesse contexto, podemos observar o Software Livre 
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segundo a ótica jurídica e 
econômica, pois este resulta 
em economia progressiva para 
seus usuários, cujos valores 
podem ser reaplicados em 
investimentos em outras 
áreas, além de amparar o 
estado segundo os princípios 
da administração pública, tais 
como: Impessoalidade, 
Eficiência e Razoabilidade

2

.  

Diante do exposto nesta seção 
é possível perceber a 
preocupação do governo com 
as TICs, procurando chegar à 

“Sociedade da Informação” de forma a atender as demandas 
sociais, culturais e administrativas. Nesse bojo de medidas, 
podemos destacar a preocupação do governo com políticas 
que garantam independência tecnológica e 
interoperabilidade entre seus sistemas. E é através das 
políticas de incentivo à migração para Software Livre no 
âmbito da administração pública que avaliamos a 
viabilidade de uso deste tipo de Software na UnedZN.  

2 

O artigo 37 da Constituição Brasileira apresenta os Princípios Basilares da 
Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência e razoabilidade.  

 
 
ESTUDO DE CASO: SOFTWARE LIVRE E AS UNEDS DO CEFET-RN  

Com o intuito de pesquisar a viabilidade do uso de Software Livre nas Uneds do CEFET-RN este 
trabalho adotou as metodologias explorativas e descritivas, onde a primeira caracteriza-se pelo 
levantamento e definição do escopo a ser pesquisado e a segunda pela observação, registro e análise dos 
dados coletados. Com este intuito traçamos as seguintes etapas abaixo:  
 Estudo sobre o Software Livre  
 Levantamento das diretrizes (leis, decretos e normas) governamentais para uso do  
 

Software Livre  
 Levantamento dos Softwares utilizados nas Uneds  
 Investigação das possíveis soluções para substituir as soluções proprietárias existentes  
 Avaliação do grau de satisfação dos funcionários no uso de Software Livre  
 
O estudo sobre Software Livre foi realizado através da leitura de trabalhos de graduação e pósgraduação 
encontrados no Portal Domínio Público

3 

o qual se constitui em um ambiente virtual para compartilhamento de conhecimentos (textos, sons, imagens e 

vídeos), que tenham sua divulgação devidamente autorizada. (DOM. PUBLICO, 2008)  

O levantamento das diretrizes governamentais está baseado nas diretrizes, objetivos e ações prioritárias do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI
4

, autarquia 
responsável pelas políticas de Software Livre nos órgãos e empresas públicas federais.  

Atualmente, a pesquisa encontra-se na fase de levantamento de Software utilizados nas unidades de 
ensino, o término desta etapa está previsto para o mês de outubro e a primeira Uned estudada foi a da 
Zona Norte de Natal. A Figura 2, representa graficamente o número de softwares por máquinas, 
utilizados nos setores administrativos da UnedZN.  
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Figure 2 - Máquinas/Softwares da UnedZN 

 

3 

"Portal Domínio Público", lançado em novembro de 2004 (com um acervo inicial de 500 obras), propõe o compartilhamento de 
conhecimentos de forma equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de computadores -Internet uma biblioteca 
virtual que deverá se constituir em referência para professores, alunos, pesquisadores e para a população em geral.  

4 
O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -ITI é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República, cujo 

objetivo é manter a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, sendo a primeira autoridade da cadeia de certificação – AC 
Raiz  
 

É possível observar no gráfico que apesar das sessenta máquinas disponíveis para os setores 
administrativos estarem com BrOffice5 

instalado, seis delas possuem o Software proprietário MSOffice (Microsoft). Isto ocorre pelo fato do Sistema 

Acadêmico usado no CEFET-RN exportar seus dados somente para o MSOffice. Outro fato a ser observado é quanto ao sistema operacional adotado, onde quase 100% dos 

computadores usam Windows XP e apenas uma máquina utiliza o sistema operacional Linux, sendo esta designada para o sistema de ponto eletrônico.  

Ainda que a UnedZN dê sinais de estímulo ao uso de Software Livre não existe nesta, uma política concreta com estes fins. Apesar da economia de R$ 48.600,00 (quarenta e oito 

mil e seiscentos reais) com o uso do BrOffice é possível observar que existe um gasto de R$ 25.885,00 (vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais) conforme mostra a 

Tabela 1.  

Tabela 1 – Máquinas/Softwares da UnedZN  

 

http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/WebHome
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CONCLUSÃO  

A proposta geral deste trabalho é estudar a viabilidade de implantação de Software Livre nas unidades de 
ensino do CEFET-RN. Neste sentido, apresentamos os dados referentes à UnedZN que apesar de não 
possuir uma política concreta para implantação de Tecnologias Livres, demonstra iniciativas pontuais 
como o uso da suíte de escritório BrOffice.  

Quanto ao aspecto financeiro podemos observar que a implantação do BrOffice desonerou o orçamento 
da instituição, pois o treinamento para os servidores foi realizado pelos próprios professores. A 
economia gerada torna-se um fator preponderante para a unidade, haja vista suas necessidades como 
instituição recém criada e as características de seu público, que em sua maioria carecem de ações 
sociais, tais como: bolsa de trabalho, monitoria, vale transporte, almoço entre outros.  

Para a conclusão deste trabalho de pesquisa resta, ainda, o levantamento dos Softwares utilizados nas 
Uneds restantes, além da montagem de uma máquina com 100% de seus Softwares baseado em 
tecnologias livres e que atenda as necessidades das Uneds do CEFET-RN.  

5 
BrOffice é uma suíte de aplicativos para escritório livres multiplataforma, sendo distribuída para Microsoft Windows, Unix, Solaris, 

Linux e Mac OS X. A suite usa o formato ODF (OpenDocument) e é compatível com o formato do Microsoft Office.  
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RESUMO 
Este artigo apresenta uma arquitetura de software aplicável ao desenvolvimento de 
aplicações para dispositivos móveis utilizando a linguagem de programação Python 
para celulares baseados na plataforma S60. São apresentados os principais fundamentos 
necessários a arquitetura que baseia-se nas arquiteturas MVC (Modelo, Visão e 
Controle) e SOA (Arquitetura Orientada a Serviços) utilizadas na atualidade na 
modelagem de softwares. O artigo apresenta ainda parte da modelagem um sistema de 
informação desenvolvido para a verificação do patrimônio do CEFET-RN que utiliza a 
arquitetura proposta para transferir dados entre um computador servidor, com os dados 
do patrimônio, e um dispositivo móvel utilizado na conferência destes dados. 
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Python, Nokia S60, WebService, Arquitetura MVC, Dispositivos Móveis. 
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UMA ARQUITETURA PARA APLICAÇÕES MÓVEIS EM PYTHON S60 
 
 
INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, o desenvolvimento da eletrônica, das telecomunicações e da 
informática tornou possível o desenvolvimento de aparelhos antes jamais imaginados, 
como foi o caso do telefone celular. A diminuição do custo, devido à produção em 
massa deste equipamento, tornou o celular acessível e indispensável à vida de muitas 
pessoas. Associados a estes fatos, a evolução acelerada da capacidade de memória e do 
poder de processamento fez com que alguns celulares atuais se equiparassem em 
desempenho a computadores utilizados há até pouco tempo. 
 
Paralelamente a este desenvolvimento, diversas ferramentas de programação para 
dispositivos móveis foram, e continuam sendo, aprimoradas. Este evolução vem 
possibilitando o desenvolvimento de aplicações mais complexas, com o uso de bancos 
de dados no próprio celular e a possibilidade de integração de dados utilizando diversas 
tecnologias de comunicação, como Wi-Fi, BlueTooth, além, evidentemente, do acesso a 
Internet através do dispositivo móvel. 
 
O desenvolvimento de sistemas computacionais mais complexos torna necessária a 
definição de arquiteturas de software que facilitem o desenvolvimento e a manutenção 
das aplicações. Nesta perspectiva, este artigo apresenta uma arquitetura para 
desenvolvimento de aplicações móveis e mostra a modelagem de um sistema de 
informação desenvolvido para a verificação do patrimônio do CEFET-RN que utiliza tal 
arquitetura. A arquitetura proposta é baseada nas arquiteturas SOA e MVC. 
 
 
ARQUITETURA SOA E WEBSERVICES 
A arquitetura SOA (Arquitetura Orientada a Serviço) é um arquitetura de software que  
preconiza que as funcionalidades implementadas por uma aplicação devem ser 
disponibilizadas na forma de serviços, [1]. Freqüentemente estes serviços são 
disponibilizados com o uso de interfaces ou contratos de software acessíveis através de 
um WebService (serviço publicado em um servidor ligado a Internet) ou outra forma de 
comunicação entre aplicações. A arquitetura SOA é baseada nos princípios da 
computação distribuída e utilizada para estabelecer a comunicação entre os sistemas 
clientes, que solicitam os serviços, e os sistemas servidores que os provêem. 
 
Na linguagem de programação Python, para a plataforma S60, utilizada para o 
desenvolvimento da aplicação de conferência de patrimônio, a arquitetura SOA pode ser 
implementada por um WebService, que disponibiliza o acesso aos serviços de um 
servidor remoto através de uma rede de computadores. O método selecionado para 
utilizar WebServices neste trabalho foi o XML-RPC (XML Remote Procedure Call), 
que converte os dados passados pelos serviços do servidor em dados XML e os 
transmite através da rede (Figura 1). 
 
 
 
 

Figura 1 – Comunicação de Dados entre Cliente e Servidor. 

Cliente do Serviço 
Dados em XML

Provedor do Serviço 
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ARQUITETURA MVC 
A arquitetura MVC (Modelo, Visão e Controle) é uma arquitetura de software que 
preconiza a divisão de uma aplicação nas camadas de modelo, visão e controle. Com o 
aumento da complexidade das aplicações desenvolvidas, torna-se fundamental a 
separação entre os dados da aplicação (Modelo) e o layout (Visão), possibilitando que 
alterações feitas no layout não afetem a manipulação de dados, e vice-versa, [2]. Além 
disso, a utilização de uma camada de controle possibilita a separação entre as tarefas de 
acesso a dados e a lógica de negócios permitindo uma maior abstração e independência 
das diferentes partes do código do programa. Esta arquitetura torna possível, por 
exemplo, modificar totalmente, a interface de uma aplicação, sem alterar uma linha 
sequer da programação feita para acessar a rede ou um banco de dados. 
 
Na aplicação desenvolvida, a arquitetura MVC foi utilizada por permitir mais 
facilmente a alteração da interface do sistema e da camada de acesso ao banco de dados 
do celular, que atualmente utilizam componentes visuais e de acesso a dados 
disponíveis apenas para alguns celulares. Desta forma, a adaptação da aplicação para 
outros celulares ou outros dispositivos móveis fica mais simples visto que a camada de 
controle da aplicação permanece inalterada.  
 
 
TECNOLOGIAS DE PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 
O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos multiplicou a capacidade de 
processamento e de memória dos dispositivos computacionais móveis. Os aparelhos 
celulares mais modernos assim como os computadores de mão (palmtops e 
smartphones) têm capacidade de processamento e quantidade de memória equivalente a 
um microcomputador desktop de alguns anos atrás.  Este fato vem impulsionando o uso 
destes dispositivos em sistemas de informação. Paralelamente ao desenvolvimento dos 
equipamentos, diversas plataformas de programação para este tipo de dispositivos foram 
desenvolvidas, alterando de forma significativa o processo de desenvolvimento de 
software para estes dispositivos. 
 
Algumas das plataformas e sistemas operacionais disponíveis hoje para este propósito 
possibilitam o desenvolvimento para os dispositivos Palm, Pocket PC, iPhone e 
celulares S60. Muitas ferramentas de desenvolvimento para estas plataformas e sistemas 
podem ser encontradas na Internet juntamente com a documentação necessária para 
utilizá-las adequadamente 
 
 
PYTHON S60 
A S60 é uma plataforma mantida principalmente pela Nokia, na qual vários de seus 
aparelhos celulares foram baseados. A plataforma S60, ou Series 60 User Interface, é 
executada pelo sistema operacional Symbian OS, disponível em vários celulares, [3-6]. 
Uma das linguagens de programação que podem ser utilizadas para o desenvolvimento 
nesta plataforma é o Python, uma linguagem de script multi-paradigma que vem 
ganhando popularidade nos últimos anos por sua alta legibilidade e produtividade. 
 
A plataforma S60 disponibiliza bibliotecas de classes voltadas ao desenvolvimento de 
aplicações para dispositivos móveis, permitindo a programação do dispositivo nas 
linguagens Java, C++ e Python. 
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ARQUITETURA PROPOSTA 
A arquitetura proposta para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis 
em Python S60 é apresentada junto ao escopo da aplicação desenvolvida.  Na aplicação, 
utilizada para conferência do patrimônio, foram desenvolvidos os módulos Celular e 
Desktop (Figura 2).  
 
No modulo Celular é utilizada a arquitetura MVC, dividindo o código nas camadas de 
modelo, que define os dados armazenados; visão, que organiza a interface e apresenta 
os dados para o usuário; e controle, para gerenciar a lógica de negócios, recebendo as 
requisições do usuário oriundas da visão e despachando para a lógica de persistência ou 
para o WebService. A persistência dos dados utiliza o pacote E32DB da plataforma S60 
e garante o armazenamento das informações no celular. 
 
O módulo Desktop é o provedor dos serviços onde o WebService está instalado. Este 
módulo acessa o banco de dados do CEFET-RN onde as informações de patrimônio 
estão armazenadas. O WebService é acessado pela camada de controle da aplicação do 
celular, que através do padrão XML-RPC transfere os dados do celular para o servidor, 
e vice-versa, através da Internet. Portanto, a comunicação entre Celular e Desktop 
baseia-se na arquitetura SOA. 
 
A vantagem de utilização da arquitetura SOA, através do WebService, para 
comunicação entre os módulos Celular e Desktop está no fato de se utilizar o padrão de 
arquivos XML para transferência de dados. Desta forma, elimina-se a necessidade de 
utilização de softwares conduites para interligação do celular ao servidor, os quais 
normalmente são específicos para cada modelo de celular. 
 

 
Figura 2 – Arquitetura para Aplicações Móveis em Python S60. 

  
 
ESTUDO DE CASO 

No CEFET-RN, os itens cadastrados no patrimônio têm uma identificação visível em 
uma placa afixada em sua superfície e são listados em um banco de dados de acordo 
com sua numeração e localização. Para fazer a conferência do patrimônio, cada item 
precisa ser conferido manualmente, identificando sua localização na instituição. O 
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objetivo da aplicação desenvolvida é informatizar a verificação do patrimônio, 
facilitando a tarefa de conferência. 
 
Num primeiro passo, o usuário encarregado da conferência, utilizando um dispositivo 
móvel, carrega as informações de setores, salas por setor, servidores (funcionários) por 
setor e inventários por servidor. Cada inventário refere-se a um item do patrimônio sob 
a responsabilidade legal de um servidor da instituição. 
 
No passo seguinte, o usuário verifica a localização de cada item na instituição, podendo 
pesquisar os inventários de cada servidor e atribuir a localização atual daquele item. 
Após a finalização da conferência, os dados armazenados no celular são enviados de 
volta ao servidor (computador) de dados através do WebService. 
 
A utilização do software visa facilitar a obtenção da lista de itens do patrimônio, 
otimizando a rotina de verificação, economizando tempo e esforço e aumentando a 
confiabilidade do processo. 
 
 
DIAGRAMA DE CASO DE USO 
O Diagrama de Casos de Uso (Figura 3) demonstra as funções que podem ser realizadas 
pelo usuário do programa cliente no dispositivo móvel que foram desenvolvidas. 
 

 
Figura 3 – Modelo de Casos de Uso do Módulo Celular. 
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CONCLUSÃO 
Neste trabalho foram apresentadas algumas tecnologias emergentes que começam a ser 
utilizadas como ferramentas de desenvolvimento de software, assim como um caso de 
implementação de um sistema utilizando uma destas tecnologias. 
 
O caso demonstrado envolve um projeto no CEFET-RN que foi realizado no segundo 
semestre de 2008, e obteve êxito em sua realização até o presente momento, provando 
que é possível trabalhar com as novas tecnologias e se adaptar às novas possibilidades 
que ampliam as facilidades e a eficiência do trabalho com o apoio da tecnologia. 
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RESUMO 
A inserção das disciplinas de Arte e Educação Física no currículo da ETFRN favoreceu 
uma formação mais humanística dos alunos, aliada à formação profissional. Chegamos a 
essa conclusão após a realização de um levantamento histórico-descritivo da atuação da 
Escola observando o período compreendido entre os anos de 1971 e 1999 no tocante à 
oferta de atividades culturais e esportivas voltadas para o aluno. O ano de 1971 foi 
escolhido por ser o ano da publicação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
momento esse em que a Escola passou a enfatizar o esporte de competição como conteúdo 
hegemônico nas aulas de Educação Física e o ano de 1999 foi tomado como recorte 
temporal final por representar a fase de transformação da ETFRN em CEFET. A 
metodologia utilizada na pesquisa tomou por base o levantamento documental referente à 
inserção das disciplinas de Arte e Educação Física no currículo do ensino médio e, em 
especial, do ensino profissionalizante, através da seleção e do fichamento das fontes 
primárias de pesquisa, tais como diários de classe, projetos pedagógicos, orientações 
didáticas, regulamentos, planos de ação, cartazes e folderes além do levantamento de 
matérias jornalísticas publicadas nos jornais locais e nos boletins informativos, produzidos 
pela própria Escola, que retratam as ações do seu cotidiano. O banco de imagens 
fotográficas, bem como os vários troféus adquiridos ao longo da história da ETFRN, 
resultado de sua participação em eventos esportivos diversos, também favoreceram o 
estudo, uma vez que estes acervos registram diversas ações artístico-culturais e esportivas 
promovidas tanto no âmbito interno quanto externo da Instituição. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Arte, Educação Física, Esporte, Cultura, ETFRN. 
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A CONTRIBUIÇÃO DAS ARTES E DO DESPORTO NA FORMAÇÃO 

HUMANÍSTICA MINISTRADA PELA ETFRN ENTRE OS ANOS DE 1971 E 1999 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
Formar o profissional-cidadão preparando-o para atuar criticamente na sociedade em que 
está inserido constituiu a principal missão da ETFRN. E o incentivo à prática cultural e 
esportiva aliada ao ensino profissional foi uma constante na história da Instituição. Desde 
os tempos em que se denominava Escola Industrial de Natal, atividades desse tipo são 
registradas. Das aulas de canto orfeônico ministradas aos meninos carentes que estudavam 
na antiga escola, com a musicista e professora Lourdes Guilherme, que há 32 anos dá nome 
ao Coral da Instituição, à produção de grandes espetáculos, como as peças “Édipo” e 
“Sonho de uma noite de verão”, encenadas pelo grupo de teatro Falas e Pantomimas. Das 
disputas acirradas entre as equipes de basquete da antiga Escola Industrial e do Atheneu 
Norte-rio-grandense, à participação das seleções da ETFRN nos Jogos Escolares do Rio 
Grande do Norte.  

O propósito deste trabalho é tornar clara a atuação da Escola Técnica Federal do Rio 
Grande do Norte, entre os anos de 1971 e 1999, no que se refere justamente à formação 
humanística ligada ao ensino de Artes e de Educação Física. Ou seja, analisar até que ponto 
a inserção dessas atividades no currículo de uma escola de ensino profissional favoreceu a 
formação humanística dos seus alunos, aliada à formação técnica.  
 
 
2. HISTÓRICO 
A formação humanística começou a ter presença obrigatória no currículo dos 
estabelecimentos de ensino profissional a partir da Lei Orgânica do Ensino Industrial, 
publicada em 1942, que instituía entre seus princípios fundamentais a inclusão das 
disciplinas de cultura geral e de práticas educativas, de modo a elevar e acentuar o valor 
humano do trabalhador (BRASIL, 1942). 

A lei determinava a oferta de educação física aos alunos até a idade de 21 anos e a 
educação musical, até os 18 anos. Como atividade complementar, a legislação incluía, 
ainda, para os homens, a instrução pré-militar e para as mulheres, a educação doméstica.  
 
Desde então, a Escola oferece a possibilidade de seus alunos se engajarem em atividades 
artístico-culturais e esportivas a fim de possibilitar a formação integral do ser humano no 
que diz respeito ao desenvolvimento da sensibilidade, solidariedade, trabalho em equipe, 
valorização das expressões culturais e das especificidades de um povo.  
 
Como resultado do cultivo dessas práticas educativas, cujas concepções se modificaram ao 
longo do tempo, a Instituição conseguiu se sobressair não só pela formação técnica que 
oferecia, mas pela formação humanística. 
 
 
3. AS ARTES 
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Quando se fala em educação profissional a primeira idéia que se tem é de formação 
especializada, ensino-aprendizagem de habilidades técnicas de forma a atender às 
necessidades do mercado de trabalho. A separação entre cultura humanística e cultura 
científica vem sendo discutida há mais de 40 anos motivada pela obra do sociólogo C.P. 
Snow, intitulada “As duas culturas”, e que focalizava sua crítica à relação profundamente 
distante entre as áreas de conhecimento, com tendência a ignorar-se mutuamente 
(RODRIGUÉZ FERNÁNDEZ, 2002). 

Tal separação entre as humanidades ou as “letras” e as disciplinas científicas e técnicas – 
que tem prevalecido também no sistema educacional – se opõe à idéia de uma formação 
integral do ser humano, que contemple não apenas seu aspecto cognitivo, mas as dimensões 
físico-espiritual, estética e religiosa.  

Se por cultura entendemos uma totalidade complexa que inclui conhecimento, moral, lei, 
arte, costumes, crenças e todas as demais capacidades e hábitos que o homem adquire como 
membro da sociedade – segundo RODRIGUÉZ FERNÁNDEZ (2002) -, nada seria mais 
desejável para a escola do que contemplar essa formação integradora no seu programa 
educacional.  

No que se refere à disciplina de Arte propriamente dita, esta só foi incluída no currículo 
escolar a partir da LDB de 1971, tendo sofrido ameaça de exclusão nas discussões que 
antecederam a LDB de 1996, adquirindo, após sua promulgação, o status de disciplina 
obrigatória no currículo da educação básica. “O ensino de arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos” (AUAD, 2007, p.4). 

 No tocante à questão cultural, um dos primeiros frutos gerados foi o Coral Profa. Lourdes 
Guilherme, criado em 1975 pelo professor de canto da então Escola Técnica Federal 
(ETFRN), Pe. Pedro Ferreira, que durante alguns anos se caracterizou como um coro de 
vozes exclusivamente masculino. O Atelier de Artes – cujas oficinas resultavam na 
produção de exposições de artes plásticas, e a Banda de Metais da antiga Escola – ambos 
extintos - foram dois outros projetos culturais que marcaram o cotidiano desse 
estabelecimento de ensino. 

Da participação nessas atividades, diversos alunos e professores se projetaram para o 
cenário artístico-cultural do Rio Grande do Norte. São atores, músicos, artistas plásticos, 
cantores e dançarinos, que, estimulados pela prática artística na Instituição, despertaram a 
paixão pela arte e dela fizeram seu hobbie e até sua profissão. É o caso dos artistas plásticos 
César Revoredo e Marcelus Bobs; dos atores Henrique Fontes e Abrahão Lincoln; das 
cantoras Valéria Oliveira, Cida Airam, Rejane Luna e do tenor Rodrigo Tavares; da banda 
de rock “Alfândega”, que surgiu na Escola Técnica na década de 80; dos professores Leão 
Neto e Ronaldo Diniz, premiados em festivais de música regional; do Padre Pedro Ferreira, 
que foi regente do Coral, e da própria professora Lourdes Guilherme, que foi aluna de 
Heitor Villa Lobos, quando estudou música no Rio de Janeiro; entre tantos outros. 
 
 
4. O DESPORTO 
Com relação à educação física, seu ingresso na trajetória escolar do CEFET-RN deu-se por 
meio da instrução pré-militar, que constituía, ao lado da educação musical, as “práticas 
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educativas” criadas pela Lei Orgânica do Ensino Industrial, em 1942. Dita instrução pré-
militar consistia num programa de pedagogia da infância e da adolescência fora dos 
quartéis, com o apoio do Exército Brasileiro, cuja presença na esfera educacional passou a 
ser crescente, cujo objetivo principal residia na “inculcação de princípios de disciplina, 
obediência, organização, respeito à ordem e às instituições” (SHWARTZMAN, p.84-85) 
Nessa perspectiva, há registros na Escola Industrial de Natal, que até então não contava 
com professor de educação física no seu quadro funcional, de soldados do exército 
ministrando exercícios pré-militares aos alunos da Instituição1, cuja clientela, à época, era 
exclusivamente masculina. 

Entretanto, a partir de 1945, com o ingresso do primeiro instrutor de educação física na 
referida Escola2, a ênfase do projeto pedagógico da educação física passava da ginástica 
para o esporte, mudança que se consolidou a partir da segunda Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação 5.692/71, quando o esporte de competição se tornou quase que o conteúdo 
hegemônico nas aulas de educação física.  

No início da década de 90, com a criação da LDB 9.394/96, a inserção da educação física 
como um componente curricular integrado à proposta pedagógica da escola trouxe novas 
perspectivas de atuação para os profissionais da área, retirando desta prática seu caráter 
excludente e seletivo (BRASIL, 1996).   

No que concerne às atividades esportivas, que se consolidaram a partir da segunda Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1971), a Instituição, seguindo a tendência de 
outros estabelecimentos escolares de nível médio, passou a enfatizar o esporte de 
competição como conteúdo hegemônico nas aulas de Educação Física.  

Essa tendência à preparação de equipes e ao treinamento esportivo estava calcada no 
sucesso alcançado pelos Jogos Escolares Brasileiros/JEB’s e os Jogos Universitários 
Brasileiros/JUB’s, que passaram a fazer parte do calendário acadêmico das escolas desde 
então (NERY, 2007). Nesse aspecto, a ETFRN foi a instituição escolar de ensino público 
que mais se sobressaiu no Estado do Rio Grande do Norte, nas décadas de 70 e 80, nas 
competições esportivas realizadas em âmbito local e regional, disputando em nível de 
igualdade com equipes de conceituadas escolas privadas (LOPES; CÉSAR, 2005). 
 
Da década de 90 em diante, com o surgimento de novas concepções relacionadas à 
atividade física e ao desenvolvimento corporal, o caráter desportivizante da educação física 
parece dá lugar a práticas menos seletivas e mais inclusivas, cuja ênfase agora será a 
valorização do corpo e da atividade física como formas de divertimento e de ocupação do 
tempo livre, bem como de promoção do bem estar individual e coletivo (WANDERLEY 
JUNIOR; CEZAR, 2007). 
   
 

 

 
  

                                                 
1 DIVISÃO DO ENSINO INDUSTRIAL. Circular n° 1849, de 20/08/1946. 
2 Termo de Posse dos funcionários da Escola Industrial (1945-1960). EIN: Natal/RN, 1945. 
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RESUMO 
Este artigo objetiva situar a educação não-formal nos vários cenários criados pelo Movimento 
Escoteiro. Considerando que o ser humano encontra-se em processo de construção de identidade 
pessoal e social, o Movimento Escoteiro promove a formação integral do cidadão e sua inserção 
social, buscando nos diversos cenários da diversidade, valorizar e interagir os saberes adquiridos, 
aplicando-os na transformação da sociedade em que vivem, respeitando a diversidade humana, 
onde são desenvolvidas atividades atrativas, fixas e variadas, utilizando o sistema de equipes, ao 
ar livre, sempre educando, divertindo e socializando, possibilitando que os indivíduos interajam 
entre si, por meio de suas diferenças.. Essas vivências e aprendizagens são processos individuais 
que cada um internaliza e representa em todos os espaços onde convivem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social, diversidade, educação não-formal, escotismo. 
 
 

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL E OS CENÁRIOS DA DIVERSIDADE NO 
MOVIMENTO ESCOTEIRO 

 
 

INTRODUÇÃO 
O Escotismo é um movimento fundado há mais de um século e que resistiu a todos os contextos 
educacional vivenciados pelos jovens em 216 países e territórios. Fundado em 1907 pelo General 
inglês Robert Sthepenson Smith Baden Powell, o escotismo chegou ao Brasil em 1910 trazido 
por marinheiros.  
 
A filosofia do Movimento Escoteiro – ME, proporciona aos jovens um método educacional que 
vai ao encontro de suas necessidades reais complementando a aprendizagem adquirida na escola, 
na família e em outras instituições, preenchendo as lacunas deixadas pelas mesmas. O escotismo 
estimula o autoconhecimento, o explorar, o descobrir e o conhecer.  
 
Com a participação voluntária de adultos, o escotismo atua como instituição de educação não-
formal reconhecida através do Decreto-Lei nº. 8.828 de 24 de janeiro de 1946. Seu propósito é 
contribuir para que o jovem assuma seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, na 
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educação, no lazer e na socialização, através de atividades fixas e variadas que contribuem para a 
conquista dos objetivos educativos de maneira paulatina, seqüencial e cumulativa, ajudando-os a 
realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como 
cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades.  
 
O ME, portanto, procura satisfazer as necessidades educacionais de cada jovem na medida em 
que estas se apresentam, enquanto continua estimulando o desenvolvimento em todas as áreas, 
admitindo que, cada pessoa tem diferentes potencialidades e, por isso, procura ajudar cada 
jovem, inclusive os com necessidades educacionais especiais, a desenvolver ao máximo suas 
habilidades, ou seja, fazer o melhor possível. O escotismo é um sistema de educação contínuo, 
que respeita a diversidade humana, que adapta-se às realidades locais, exercendo seu papel em 
função das necessidades da comunidade onde se insere independente de raça, credo ou classe 
social. Assim, o ME constitui-se num ambiente prazeroso, evidenciando a preservação do meio 
sócio-ambiental.  
 
 
DIVERSIDADE 
Para analisar o contexto da diversidade deve-se admitir ser o indivíduo caracterizado de acordo 
com os seus hábitos, conceitos e crenças reconhecendo e aceitando as peculiaridades que 
constituem a diversidade, tais como: cultura, etnia, religião, aparência física, entre outros. A não 
aceitação de tais aspectos faz surgir situações concretas de desigualdades e de desrespeito à 
diversidade humana. 
 
De acordo com a Enciclopédia Wikipédia, a diversidade “diz respeito à variedade e convivência 
de idéias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou 
ambiente”. Nesse sentido, nos reportamos ao Dicionário do Pensamento Social do Século XX, 
onde fala que a “diferenciação social” se dá em função de diversos modos por vezes  codificados 
por Lei, entre grupos etários, sexo, entre grupos étnicos, profissionais e até mesmo nas 
associações de classes. (1996 p. 206-207). 
 
O ser humano, em processo de desenvolvimento, seja intelectual, físico ou social, independente 
das características que o diferencia um do outro, deve ter a possibilidade de interagir mediante 
sua diversidade. Este é o cenário construído pelo Movimento Escoteiro – ME. 
 
A prática vivenciada nesses cenários nos mostra a importância do respeito à diversidade e a 
individualidade do sujeito. O direito à diversidade é garantido por Lei desde quando foi 
promulgada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 
UNESCO a Declaração Mundial da Diversidade Cultural, que diz que é indispensável “garantir 
uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só tempo 
plurais, variadas e dinâmicas, assim como sua vontade de conviver” (UNESCO, 2002). 
 
Quando tratamos da educação não-formal, a comparação com a educação formal é quase que 
automática. O termo não-formal também é usado por alguns investigadores como sinônimo de 
informal, onde os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização que pode ocorrer na 
família, bairro, clube, entre amigos etc. (GOHN, 2006). Um bom exemplo de educação não-
formal é a educação científica realizada nos museus e centros de ciências, nos cursos básicos, em 
palestras, conferências, entre outros.  
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Pode-se afirmar que Educação Não-formal é baseada em atividades ou programas organizados 
fora do sistema regular de ensino, com objetivos educacionais bem definidos, geralmente por um 
projeto político pedagógico ou projeto educativo. 
 
De acordo com a UNESCO (1997 apud INEP, s.d.), “os programas de educação não-formal não 
precisam necessariamente seguir o sistema de "escada", podem ter duração variável, e podem, ou 
não, conceder certificados da aprendizagem obtida”. 
 
Nesse sentido, a educação não-formal,  
 

[...] embora obedeça também a uma estrutura e a uma organização (distintas, porém, das 
escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a finalidade), 
diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de tempos e locais e a 
flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto. 
(AFONSO, 1989 apud SIMSON, PARK e FERNANDES (Orgs.) 2001, p.09). 

 
No Brasil, a educação não-formal nos últimos anos, vem se caracterizando por propostas de 
trabalho voltadas para a camada mais pobre da população, promovidas pelo setor público ou 
idealizadas por diferentes segmentos da sociedade civil, muitas vezes em parceria, com o setor 
privado, desde Organizações Não-Governamentais - ONGs a grupos religiosos e instituições que 
mantêm parcerias com empresas.  
 
Com o escotismo não poderia ser diferente uma vez que alia as diversas potencialidades de cada 
um com a colaboração do adulto. Através das intervenções constantes do adulto (e de crianças 
mais experientes) os processos psicológicos mais complexos começam a se formar. As 
conquistas individuais resultam de um processo compartilhado. 
 
Segundo Vigotsky, o desenvolvimento do psiquismo humano é sempre intermediado pelo outro 
indivíduo do grupo cultural, que indica, delimita e atribui significados à realidade.  
Assim definiu Baden-Powell, o papel do adulto no método escoteiro: 
 

O Chefe Escoteiro apenas provoca no jovem a ambição e o desejo de aprender por si 
próprio, somente sugerindo-lhe atividades que o atraiam e que ele vai realizando até 
que, com a experiência, executa-as corretamente (BADEN POWELL, 1982, p.97). 

 
Ainda lembra Vigotsky que através dessas intermediações, os seres humanos mais imaturos aos 
poucos adquirem os modos de funcionamento psicológico, do comportamento e da cultura. Esses 
processos começam a ocorrer sem a intermediação de outras pessoas, após a apropriação 
“definitiva”. 
 
O Movimento Escoteiro utiliza em sua metodologia pedagógica a chamada mediação educativa, 
isto é, a ação de um agente educativo que serve como intermediário entre a pessoa que aprende e 
aquilo que ela aprende. O caráter relacional da mediação educativa, no Movimento Escoteiro, 
está relacionado fundamentalmente à ação do Escotista, que estabelece vínculos pessoais e o 
valor educativo das atividades, que ajudam as crianças e jovens a conquistar seus objetivos.  
 
Vigotsky(2001) afirma que: 
 

Cada sistema educacional tem seus próprios fins inclusive cada período da educação 
pode ter os seus, e independentemente da expressão que possam ter sempre irão formar 
certos aspectos e o caráter do comportamento que a educação quer desencadear para a 
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vida. Só esses fins da educação podem ter significado real na escolha e na orientação do 
processo educacional, pois só eles podem oferecer regras para a seleção dos efeitos 
educacionais necessários e sua correta combinação em sistema pedagógico harmonioso. 
(VIGOTSKY, 2001, p.75). 

 
CEFET e a prática do escotismo 
Uma instituição de Ensino não é apenas um “espaço” onde se “forma a ação”, se constrói um 
sujeito, mas um “espaço de aprendência” onde se permite “formar a ação”, um construir-se.  
 
O modelo educacional do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - 
CEFET-RN centra-se na formação do trabalhador-cidadão, preparando-o para atuar no processo 
produtivo e participar criticamente das transformações sociais (CEFET-RN, 2005). Essa 
preocupação em interagir com a sociedade da qual faz parte, norteou as ações da instituição no 
sentido de sediar um grupo de escoteiros, que passou a se denominar Grupo de Escoteiro do Mar 
Artífices Náuticos - GEMAN-64º/RN, hoje reconhecido pela Portaria nº 354/2008-DG/CEFET-
RN, de 5 de junho de 2008, como projeto de responsabilidade social. 
 
Com o propósito de oferecer o escotismo a um maior número de jovens e expandir o Movimento 
Escoteiro em Natal, o GEMAN desenvolve a prática do Escotismo com a participação de alunos, 
servidores do CEFET-RN e seus filhos, como também integrantes de comunidades carentes com 
ou sem necessidades educacionais especiais, tornando possível, assim, que mais crianças, jovens 
e adultos possam usufruir de experiências educativas, relacionadas ao seu desenvolvimento 
pessoal, utilizando o método de educação não-formal que maior sucesso alcançou em todo o 
mundo. (GEMAN, 2004) 
 
Tendo como preocupações o desenvolvimento integral e a educação permanente dos jovens, o 
GEMAN tem por objetivo propiciar condições favoráveis para que todas as atividades 
pertinentes ao movimento escoteiro se desenvolvam da melhor maneira possível, visando à 
interação com os outros e suas diferenças sejam de sexo, cor, nacionalidade, classe social ou 
condições físicas, proporcionando a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e cultural 
do membro juvenil, contribuindo dessa forma com a missão social do CEFET-RN. 
 
O método escoteiro, parte integrante do Projeto Educativo do Movimento Escoteiro – ME, é 
formado por diferentes etapas, pelas quais todo escoteiro deverá passar, como vemos a seguir: 
 
A aceitação da promessa e lei escoteira - é o compromisso em que o jovem aceita livremente, 
diante de seu grupo de companheiros, ser fiel à palavra empenhada e fazer o seu melhor possível. 
Ao realizar a promessa, o aspirante diz: 

 
prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com 
Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei 
escoteira. (UEB – POR, 2006) 
 

A Lei escoteira é um instrumento educativo em que estão expressos, de maneira compreensível 
para as diferentes faixas etárias, os princípios que guiam os escoteiros. 

 
O Escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais do que a própria vida; é leal; está 
sempre alerta para ajudar o próximo e pratica diariamente uma boa ação; amigo de 
todos e irmão dos demais escoteiros; é cortês; bom para os animais e as plantas; 
obediente e disciplinado; alegre e sorri nas dificuldades; econômico e respeita o bem 
alheio; limpo de corpo e alma. (UEB – POR, 2006) 
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O aprender fazendo – oportuniza os jovens a assumirem uma atitude solidária, realizem ações 
concretas de serviço e se integrem progressivamente ao desenvolvimento de suas comunidades, 
aprendendo por meio da observação, do descobrimento, da elaboração, da inovação e da 
experimentação. Essa aprendizagem proporcionada pela prática da educação não-formal permite 
vivenciar experiências pessoais que interiorizam e consolidam o conhecimento, as atitudes e as 
habilidades. Assim sendo, os indivíduos ultrapassam a lógica passiva de aceitar as informações 
promulgadas como conceitos e verdades a serem seguidos, passando a refletir e a vivenciar suas 
próprias experiências individuais. 
 
A vida em equipe – funciona através de pequenos grupos de jovens de idade semelhante. Eles 
aceleram a socialização, estabelecem objetivos comuns, geram responsabilidades progressivas, 
proporcionam autoconfiança e criam um espaço educativo privilegiado para que todos cresçam e 
se desenvolvam. 
 
As atividades progressivas, atraentes e variadas – representa para os jovens uma oferta 
coincidente com seus interesses e dentro da qual eles escolhem o que desejam fazer. Os objetivos 
se baseiam no desenvolvimento harmônico dos jovens e se ajustam às suas necessidades e 
diferenças nas diversas faixas etárias. 
 
O desenvolvimento pessoal pela orientação individual – é um processo de crescimento dos 
jovens no qual o educador adulto se incorpora ao dinamismo juvenil dando testemunho dos 
valores do ME e ajudando-os a descobrir o que não poderiam descobrir sozinhos, permitindo 
estabelecer relações horizontais de cooperação para aprendizagem e facilita o diálogo entre as 
gerações. 
 
Considerando que o projeto educativo do Movimento Escoteiro tem papel fundamental no 
desenvolvimento integral dos indivíduos, contribui para o pleno exercício da cidadania, que 
ocorre dentre outras formas, objetivando o respeito à diversidade dos seres humanos e aceitação 
do outro, com seus desejos, limites e possibilidades. 
 
A população assistida participa de atividades educacionais orientadas pelo Projeto Educativo da 
União dos Escoteiros do Brasil – UEB. O Programa Educativo do Escotismo, aplicado de acordo 
com o Método e fundamentado nos Princípios, é dividido em etapas chamadas Ramos. Cada 
Ramo é composto por um conjunto de atividades e conhecimentos que o jovem desenvolve e que 
resultaram em experiências educativas que contribuem para o crescimento pessoal, o aumento da 
autonomia e a capacidade de assumir responsabilidades. 
 
A primeira etapa é a do Ramo Lobinho, que é formada por Crianças de 7 a 11 anos que querem 
descobrir e entender o sentido das coisas. Toda esta fase é desenvolvida em torno do “Livro da 
Jângal” de Rudyard Kipling, resumido em “Mowgli, O Menino Lobo”, com o objetivo de aguçar 
a fantasia que as crianças dessa idade vivem. 
 
A próxima etapa é no Ramo Escoteiro, em que participam os jovens de 11 a 15 anos. É o 
período de busca de valores, fundamentada em um sistema de equipes e num encontro com a 
natureza.  
 
Em seguida, já adolescentes, eles passam para o Ramo Sênior, em que será trabalhada a 
formação da identidade do jovem. Desta fase participam os jovens que têm entre 15 e 18 anos. O 
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principal aspecto neste Ramo é o desafio da auto-realização, incentivando as atividades 
aventureiras, o serviço comunitário, social e cultural.  
 
Finalmente, o Ramo Pioneiro compreende a fase jovem-adulta do Movimento e vai até os 21 
anos de idade. Nele, o jovem busca alcançar a completa autonomia e dá-se ênfase no seu 
processo de integração com o mundo adulto, privilegiando sobre tudo o serviço à comunidade, 
como expressão da cidadania. 
 
A motivação que atrai os jovens à ação é: o brincar para o Ramo Lobinho, a aventura para o 
Ramo Escoteiro, o desafio para o Ramo Sênior e o serviço para o Ramo Pioneiro. 
 
Inserido nesse contexto, o GEMAN oferece subsídios para elaboração de produtos acadêmicos 
de divulgação social, educacional, cultural e científico, orientados pelas diretrizes dos cursos 
Lazer e Qualidade de Vida, Controle Ambiental, Turismo e as licenciaturas em Geografia, Física 
e Espanhol. 
 
Partindo da necessidade de aprofundamento dos temas trabalhados nas atividades semanais do 
GEMAN, desenvolvemos permanentes buscas bibliográficas, numa contínua atualização das 
diversas abordagens eleitas como prioridades. 
 
Dessa preocupação, originaram-se vários trabalhos, alguns artigos já apresentados ou inscritos 
em Congressos e Encontros Científicos. Outros estão sendo preparados como Trabalhos de 
Conclusão de Curso – TCC. 
 
Dentre os trabalhos científicos já produzidos e apresentados destacamos: “Escotismo e 
necessidades especiais: uma experiência de inclusão social”, apresentado no Seminário Nacional 
de Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Especiais, 
promovido pela SETEC/MEC; “Diversidade na educação não-formal: crescendo juntos”, 
apresentado no I Encontro Científico de Educadores do Rio Grande do Norte; “Educação Não-
Formal e escotismo: construindo novos saberes com a Diversidade”, apresentado no 3º 
Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de Pessoas com Necessidades Especiais. 
 
 
Considerações finais 

Durante o desenvolvimento deste trabalho percebemos a importância que o ME tem para a 
formação de crianças e jovens no contexto educacional de um município, de uma região, de um 
país e conseqüentemente do mundo já que é praticado em 216 países e territórios. 
 
O ME em quase todo o Brasil exibe um quadro de atividades que se apresenta bastante atrativo e 
vem chamando a atenção de administradores públicos, que observam na prática educacional do 
ME uma forma de dinamizar a vivência nos diversos cenários da diversidade, seja social ou 
educacional, atendendo, assim, as necessidades de incentivo ao desenvolvimento e ao 
fortalecimento do respeito à diversidade humana.  
 
Cabe ressaltar que o ME carrega em si uma extraordinária força formativa, uma vez que gera 
produtos de responsabilidade sócio-ambiental, impacta positivamente a educação local e ainda 
pode contribuir de maneira singular para a preservação ambientai e para a melhoria da qualidade 
de vida dos participantes. 
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RESUMO 
Esse artigo aborda a educação inclusiva como um instrumento arrefecedor das desigualdades 
sociais, objetivando deixar evidente o descaso por parte de órgãos públicos e privados, como 
também dos próprios hospitais para com as crianças hospitalizadas, afastadas do âmbito familiar, 
social e escolar. Foi feita uma análise de abordagem da atuação de projetos lúdico-pedagógicos 
no ambiente hospitalar, através de referências teóricas como apoio da produção desse artigo. 
Também foram realizadas visitas ao GACC (Casa de Apoio a Criança com Câncer) para 
compreensão da realidade vivida por essas crianças. Chegou-se à conclusão que a educação 
inclusiva precisa se fortalecer em seus objetivos a fim de possibilitar a seus interessados um 
universo amplo para atuar. E espera-se que a relação com esse universo venha proporcionar-lhe 
crescimento intelectual e bem estar social. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Crianças. Lúdico. Hospital. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A ATUAÇÃO DA PRÁTICA LÚDICO-PEDAGÓGICO NO 
AMBIENTE HOSPITALAR 

 
 
INTRODUÇÃO 
Nas bases do desafio de uma educação inclusiva, para que chegue a toda sociedade sem 
restrições de qualidade, surge a necessidade de formular estratégias de ensino que tenham 
condições de alcançar os grupos sociais excluídos. Esses grupos são referentes a pessoas 
portadoras de deficiências físicas e/ou mentais, pessoas hospitalizadas, alunos que residem longe 
da escola, afros-descendentes, idosos, pessoas com condições financeiras precárias, dentre 
outros.  

Tal educação é um direito de todos mediante a Lei de Diretrizes e Bases e independente de 
qualquer situação, deveria estar preparada e capacitada para atender às mais variadas 
necessidades do cidadão. 

Este estudo direciona-se a atender a algumas das necessidades de pessoas hospitalizadas e, em 
especial, as das crianças que em geral sofrem maiores prejuízos advindos da própria doença 
como também a adaptação de sua nova vida restrita a um hospital longe de sua realidade 
cotidiana. Diante disso, vê-se a importância de desenvolver uma proposta didático-pedagógica 
que contemple a ludicidade e a absorção de novos conhecimentos cartográficos. 

Para tratar dessa temática, fez-se necessário recorrer às referências de alguns teóricos que 
abordam a inclusão social nos seus diversos âmbitos. Os teóricos estudados são: ALMEIDA 
(2001), ARANHA (2004), SADER (2006), CAMPOS (2005), CAVALCANTE (2006), DE 
PAULA (2004), VASCONCELOS (2006). 

 Nele, queremos relatar o momento vivenciado através do contato com as crianças com câncer do 
GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer). Pois esse  lhes possibilitou a compreensão de 
forma lúdica, através da construção do material didático, do conteúdo proposto pelo grupo 
referente à Cartografia, que as envolveu e proporcionou a compreensão das condições prévias de 
orientação e localização nos espaços global e local em que estão inseridas.  

 A estruturação e criação deste documento foi feita através de uma revisão bibliográfica em 
artigos, livros, revistas e internet.  

Objetivando o desenvolvimento do Material Didático para crianças hospitalizadas, fez-se 
necessário uma visita ao GACC para obter um diagnóstico da situação das crianças envolvidas e 
outros dados de identificação como idade e sexo. Verificaram-se também a disposição do espaço 
e os recursos oferecido pelo GACC. E, Através dessa prática, foi permitida a observação de 
algumas situações e coleta de dados. 

 
 
A EDUCAÇÃO EXCLUDENTE PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
A escola, até o final do século XVIII, não permitia, no seu âmbito, todos os que estavam 
excluídos da ordem social. Somente através da Igreja ou na obra de povoamento das colônias 
pelo Estado, os órfãos e as crianças mereciam alguns cuidados. No ensino como na sociedade, as 
diferenças genéticas, reais e imaginárias entre os homens continuavam ser um fator de exclusão 
social sobre a qual se alicerçavam todas as formas de desigualdade. Não é de admirar a raridade 
dessas iniciativas de apoio aos portadores de necessidades especiais. 
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Só a partir da metade do século XVIII, com a concepção da idéia do universo em evolução, até 
então considerado estático, vislumbra-se o homem como produto dessa evolução. Passou-se a 
considerar também que as convenções sociais e a educação diferenciavam o homem.  

Na Revolução Americana e depois na Revolução Francesa, proclama-se a igualdade de direitos 
de todos os homens (1776 e 1789, respectivamente). A partir daí, esse ideal transforma-se numa 
referência fundamental que orienta inúmeros movimentos políticos e educativos em todo mundo. 

Basaglia apud Fontes (2006), afirma que esta ambígua igualdade formal, que num primeiro 
momento interessa á ascensão da burguesia, torna-se perigosa. A comunidade científica procura 
então “separar as faixas de indivíduos que se revelam um pouco menos iguais, e a confirmar a 
sua diversidade para os poder excluir dum jogo em que não há lugar para eles. 

As transformações são importantes e necessárias, afinal tudo está em constante evolução. O 
problema é que, junto a essas transformações, acabou-se por esquecer certos valores 
indispensáveis à vida dos cidadãos. Muita coisa evoluiu, porém o básico foi esquecido. Direitos, 
como obter uma vida digna e de qualidade em todos os seus aspectos, tudo isso ficou em 
segundo plano. As desigualdades e injustiças sociais cresceram assustadoramente.  

Criou-se o jargão: “Tudo começa na escola”. Isso não deixa de ser verdade, mas a família é a 
base de tudo e a escola é espaço mais apropriado para se obter a aquisição do conhecimento, 
consciência crítica, de se desenvolver a percepção mnemônica, raciocínio lógico, o desejo de 
mudança, enfim, a construção do desejo cidadão. Os principais objetivos da escola são esses. 
Como se pode, então admitir a existência de uma educação excludentes?  

No Brasil, o FUNDEB – um novo fundo de financiamento que alcança toda a educação básica e 
que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio em todas as suas 
modalidades – promove, através de sua legislação, o estudo gratuito a todos os cidadãos nessa 
faixa de escolarização, mas o que ocorre muitas vezes é que os cidadãos não sabem disso, de que 
têm o direito ao acesso a essa educação. Cabe, então, aos cidadãos a responsabilidade de ir à 
busca desses interesses.  

“Todo mundo é igual diante da lei”. Essa afirmação representa o desejo de que o Brasil seja 
assim? Sabe-se que a realidade do país é totalmente outra, é contraditória com essa igualdade 
afirmada na lei. O Brasil é o país mais injusto do mundo, não porque seja o mais pobre, mais 
pela polarização entre riqueza e miséria que a maior de todos os países (SADER, 2006).  

O discurso político é muito bonito em época de eleições. Muitos deles afirmam que a saída para 
as mazelas sociais está na educação e se mantêm como defensores da igualdade social para 
todos. Falam sobre o futuro do país e desenham-se planos maravilhosos como forma de uma 
nova ordem e da construção de uma sociedade justa. Porém, não se definem políticas públicas 
que delineiem um possível início das diminuições dos inúmeros problemas que permeiam o 
âmbito educacional.   

Sabe-se que, para se construir o futuro desejado, é necessário começar com um presente 
promissor em que as expectativas estejam próximas à realidade do cidadão ultrajado pelas 
injustiças sociais e espera-se que os discursos de época de campanha sejam compatíveis com as 
suas necessidades.  

No atual contexto social, qual deverá ser o papel da educação inclusiva? Entende-se que será 
aquele que perpasse a inclusão de deficientes quer sejam auditivos, visuais, cadeirantes, mentais, 
etc. Essa educação, na verdade, apenas ocorrerá quando a sociedade como um todo buscar de 
maneira crítica e consciente atender às necessidades dos seus atores sociais, dialogando de forma 
coerente, permitindo o equilíbrio dos diversos interesses interpessoais. 
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A educação inclusiva é um desafio para a sociedade e para o governo brasileiro que, há mais de 
dez anos aproximadamente, procura instalar projetos e programas a fim de amenizar as 
desigualdades sociais ocorridas no país. Esse tipo de educação propõe reformas de concepções e 
atos permitindo que ela participe melhor da democracia e da justiça do país, convivendo com a 
diversidade das pessoas.  

Tal educação permite que qualquer criança, jovem ou adulto, independente de sua classe social, 
compartilhe de uma mesma educação percebendo que cada pessoa tem um ritmo de 
aprendizagem diferente, sendo essa deficiente física ou não. Ela também aniquila a idéia de que 
possa haver uma educação restrita à sociedade elitista.  

De acordo com a Declaração de Salamanca – documento de 1994 que aborda a educação 
inclusiva –, o perfil dessa educação é mencionado. Segundo o documento, tal educação deve ser 
capaz de ir mais além e também incluir crianças, jovens e adultos que tenham dificuldades 
temporárias ou permanentes, que trabalhem, que sejam exploradas sexualmente, que sejam 
repetentes de ano, que sofram violação física ou emocional, que possuam residência em local 
distante da escola, que sejam desnutridos, que vivam em condições de pobreza, que sejam 
vítimas de guerra ou de conflitos armados, que sejam superdotados, dentre outros casos. 
Também podem ser incluídas pessoas que estão fora da escola por outros motivos, como, por 
exemplo, pessoas que estão em atendimento médico ou mesmo aquelas que são excluídas 
socialmente em decorrência da cor, peso, altura, religião, modo de vestir, falar ou pensar. Enfim, 
entende-se que a Declaração de Salamanca contribui para que o estudante tenha, entre seus 
direitos, o de aprender (CAVALCANTE, 2006). 

Sabe-se que ter uma educação inclusiva no Brasil não é tarefa fácil. É necessário vontade para 
que isso aconteça. Não pode haver nenhum tipo de descriminação ou preconceito. Precisa-se ter 
vontade, querer, acreditar que pode dar certo e – o mais importante – ter consciência de que 
alguma coisa já está sendo feita. Existe grande distância entre o real e o ideal, mas é ter coragem 
para reconhecer que se errou e seguir em frente. Pois, segundo Paulo Freire, “todos nós sabemos 
alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre”. Todos possuem 
limitações, ninguém é perfeito.  

A educação inclusiva pode ser classificada como aquela que garanta ensino de qualidade e que 
reconheça e respeite a diversidade atendendo a cada um de acordo com suas necessidades. Dessa 
forma, a educação só poderá ser considerada inclusiva quando ela estiver adaptada às 
necessidades dos indivíduos que a compõem, independentes de sua raça, sexo, idade, deficiência 
e condição social (ARANHA, 2004).   

Não se pode parar a marcha que permite mover alguns entraves para que se possa vislumbrar as 
novas perspectivas de um mundo mais igual e menos excludente. Essa é uma tarefa que requer 
mais esforços, pois nenhuma conquista, mesmo que pequena, se dá por acaso. A luta pelos ideais 
para se alcançar um bem-estar social que culmine com a felicidade do cidadão traz resposta aos 
seus anseios e claramente deve traduzir uma conquista segura que promova paulatinamente uma 
revolução na sua qualidade de vida social. 
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A EDUCAÇÃO NO HOSPITAL: PENSANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADES LÚDICO-
PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO HOSPITALAR  
A realidade de uma doença, a intervenção terapêutica e, em alguns casos, a perspectiva de morte 
ocasionam grande impacto tanto para as crianças quanto para seus familiares. Ambos se 
submetem a uma nova e difícil situação que envolve medos e perdas significativas. Há, porém, 
um fator agravante para elas durante a intervenção terapêutica, no que se refere ao afastamento 
de seu cotidiano, principalmente no que diz respeito a sua vivência lúdica. 

Diante disso, Costa apud Campos (2005) afirma que afastada de seu lar, escola e amigos, a 
criança se depara com uma realidade desconhecida e mesmo hostil, quando o ambiente 
hospitalar em nada atende a sua condição de criança no que diz respeito as suas necessidades 
sociais, culturais, afetivas, educacionais e recreativas. 

Mesmo que tenha sido diagnosticada com uma grave doença, permanecerá nela o interesse por 
atividades como brincar e divertir-se, o que se considera importante, pois, essas atividades 
lúdicas podem servir como motivo de superação de suas dificuldades enquanto estiverem 
acometidas a uma intervenção terapêutica. Portanto, promover atividades desse cunho no 
ambiente hospitalar apresenta-se como uma significante ação que possibilitará a criança nutrir 
suas necessidades de brincar tornando sua adaptação ao hospital menos traumática e desgastante, 
oportunizando que ela experimente, vivencie e explore os espaços a que estará limitada, para que 
se sinta acolhida, protegida e cuidada neste novo ambiente, e assim, fazer cumprir os seus 
direitos como os estabelecidos em lei.  

De acordo com as leis constituintes dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados 
(Resolução CONANDA nº 41 de 17 de outubro de 1995), está estabelecido que estas têm:  

1. Direito à proteção a vida e a saúde com absoluta prioridade e sem qualquer forma de 
descriminação; 

2. Direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, sem distinção de 
classe social, condição econômica, raça ou crença religiosa; 

3. Direito a não ser ou permanecer hospitalizada desnecessariamente, por qualquer razão 
alheia ao melhor tratamento de sua enfermidade; 

4. Direito a ser acompanhada por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de 
sua hospitalização, bem como receber visitas; 

5. Direito a não ser separada de sua mãe ao nascer; 

6. Direito a receber aleitamento materno sem restrições; 

7. Direito de não sentir dor, quando existam meios para evitá-las; 

8. Direito a ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e 
diagnósticos a serem utilizados, do prognóstico, respeitando sua fase cognitiva, além de 
receber amparo psicológico quando se fizer necessário; 

9.  Direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programa de educação para a saúde, 
acompanhamento do currículo escolar, durante sua permanência hospitalar; 

10. Direito a que seus pais ou responsáveis participem ativamente de seu diagnóstico, 
tratamento e prognostico, recebendo informações sobre os procedimentos a que será 
submetida; 

11. Direito a receber apoio espiritual, religioso conforme a pratica de sua família; 

950 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

12. Direito de não ser objeto de ensaio clinico, provas diagnósticas e terapêuticas, sem o 
consentimento informado de seus pais ou responsáveis e o seu próprio, quando tiver 
discernimento para tal; 

13. Direito a receber todos os recursos terapêuticos disponíveis para sua cura, reabilitação 
e/ou prevenção secundária ou terciária; 

14. Direito à proteção contra qualquer forma de discriminação, negligência ou maus tratos; 

15. Direito ao respeito a sua integridade física, psíquica e moral; 

16. Direito à preservação de sua imagem, identidade, autonomia de valores, dos espaços e 
objetos pessoais; 

17. Direito a não ser utilizadas pelos meios de comunicação, sem a expressa vontade de seus 
pais ou responsáveis, ou a sua própria vontade, resguardando-se a ética; 

18. Direito à confidência de seus dados clínicos, bem como o direito de tomar conhecimento 
dos mesmos, arquivados na instituição pelo prazo estipulado por lei; 

19. Direito a ter seus direitos Constitucionais e os contidos no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, respeitados pelos hospitais, integralmente; 

20. Direito de ter uma morte digna, junto de seus familiares, quando esgotados todos os 
recursos terapêuticos disponíveis. 

 

É direito da criança viver a sua infância, ser feliz e alegre, vivenciar e descobrir o mundo em que 
vive usufruindo dos seus direitos constituídos em leis. Porém, no Brasil, apenas houve o 
reconhecimento desses direitos mediante o Estatuto da Criança e do Adolescente hospitalizado. 
De acordo com a Resolução acima citada, o item 9 assegura claramente o direito dessas de 
participar de recreações, programas educacionais para a saúde e acompanhamento escolar 
durante a permanência no hospital. O Ministério da Educação, mediante a Secretaria de 
Educação Especial, em 2002, organizou um documento com táticas e rumos para o atendimento 
nos hospitais com acesso à educação básica. O documento assegura que a educação tem 
capacidade de reconstituir a integridade e a humanização nas práticas de atenção à saúde; 
efetivar e defender a autodeterminação das crianças diante do cuidado; propor um outro tipo de 
acolhimento das famílias nos hospitais, inserindo a sua participação como uma interação de 
aposta no crescimento das crianças e entabular uma educação do olhar e da escuta na equipe de 
saúde mais significativa à afirmação da vida (VASCONCELOS, 2006) 

A continuidade da escolarização dessas crianças e de um espaço aconchegante no período em 
que estão internadas é uma grande preocupação existente.  

Segundo Oliveira (2000) apud de Paula (2004) as necessidades educativas não se esgotam com o 
aspecto lúdico, mas quando se trata de uma hospitalização prolongada a criança deverá 
freqüentar a Escola e ter oportunidade de dar continuidade à sua aprendizagem. A escola deveria 
ser um local atraente e suficientemente apelativo tanto em material didáctico como na sua 
localização dentro do hospital – deve ter um fácil acesso, com luz aprazível, ajardinado, onde os 
pássaros povoassem as árvores e a natureza fosse o prolongamento natural das salas de aulas 
(OLIVEIRA, 2000, p.61). 
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Embora, no Brasil, esteja previsto em lei que todas as crianças internadas tenham 
acompanhamento pedagógico no hospital e mesmo havendo meios para a realização deste 
acompanhamento, existe um descaso dos hospitais, de modo geral, quer sejam públicos ou 
privados, para que as crianças dêem continuidade aos seus estudos no ambiente hospitalar. Esse 
descaso não parte apenas dos hospitais, mas também dos órgãos públicos, de uma grande parcela 
dos educadores, como também da sociedade em geral que não reconhecem a possibilidade da 
prática pedagógica em hospitais. Além disso, pode-se destacar que apesar de existir alguns 
movimentos em prol da educação de crianças hospitalizadas, o que vem sendo feito é muito 
pouco para que essas crianças possam prosseguir com seus estudos, mesmo que em muitos casos 
elas tenham condições de concluídos (DE PAULA, 2004).  

Mediante isso, de Paula (2004) ainda afirma que da educação infantil ao ensino superior no 
Brasil, não se têm uma política clara de atuação do Estado em relação a educação para essa 
minoria de enfermos que se manifesta em menor número tanto em termos numéricos, assim 
como nas relações de poder na sociedade. Eles ainda são considerados inexpressivos para a área 
educacional, muito embora existam potenciais intelectuais significativos nesses contextos 
educacionais hospitalares, ainda desconhecidos.  

Apesar de toda importância da implementação de atividades lúdico-pedagógicas no cotidiano de 
crianças internadas, vê-se que essa ainda enfrenta diversos empecilhos no que refere-se a sua 
inserção nos hospitais.  

Observa-se, então, que a educação no ambiente hospitalar está apenas em fase de expansão, 
buscando o reconhecimento perante a sociedade e entidades públicas, sobrevivendo graças à 
intervenção de caráter voluntário, havendo apenas poucos trabalhos remunerados.  

 

 

VISITA AO GACC PARA APLICAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DESENVOLVIDO 
Atualmente vê-se que muitos estudiosos têm procurado dar ênfase a temática da Inclusão Social 
e se preocupam em externar suas discussões na tentativa de conduzir a sociedade a desenvolver 
um olhar crítico diante dos direitos de cada cidadão.  

Autores como Kudo e Pierri (2001), Santa Roza (1999), Novaes (1998); Sikilero, Morselli e 
Duarte (1997) e Lindquist (1993) resgataram a importância da atividade lúdica durante o período 
de adoecimento e internação hospitalar de crianças. Soares (2003, p. 35) destaca que as 
“brincadeiras e jogos variados que provoquem risadas podem melhorar a oxigenação, induzem 
ao relaxamento e melhoram a auto-estima.” O jogo, também, pode auxiliar a criança a lidar com 
a doença e com a situação em que se encontra. Nesse sentido, o brincar passa a ser visto como 
um espaço terapêutico capaz de promover não só a continuidade do desenvolvimento infantil, 
como também a possibilidade de, através dele, a criança hospitalizada melhor elaborar esse 
momento específico em que vive (MITRE, 2000). 

Com a finalidade de observar algumas dificuldades enfrentadas por crianças hospitalizadas e, 
também, verificar a importância da realização de atividades lúdico-pedagógicas no ambiente 
hospitalar, a visita ao GACC, foi um momento culminante e de suma importância para a 
conclusão deste documento.  

A priori, fez-se uma visita às instalações do GACC para o reconhecimento do espaço físico 
disponível, a faixa etária das crianças, o número de crianças hospedadas e as condições que elas 
apresentam para participar das atividades que seriam propostas.    
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Nessa primeira visita, realizou-se um levantamento prévio do grau de escolaridade dessas 
crianças, como também dos tipos de recursos didáticos que poderiam ser utilizados. Também 
houve necessidade de saber que tipos de materiais as crianças poderiam utilizar em suas 
atividades, para que não viessem  comprometer ainda mais sua saúde.  

Mediante tudo que foi observado na primeira visita ao GACC, viu-se a possibilidade de produzir 
um quebra-cabeça do mapa do Brasil feito de um material emborrachado conhecido como 
E.V.A. com imãs, o que possibilita a montagem dele na geladeira ou em qualquer placa metálica. 
O mapa era dividido por cinco regiões com cores diferentes, e cada região composta por seus 
respectivos estados.  

A segunda visita teve caráter de aula expositiva seguida do desenvolvimento do material didático 
produzido pelas crianças durante a atividade prática que reforçaria a compreensão do conteúdo 
ministrado.  

O momento inicial da chegada ao GACC foi tido como o momento de arrumação do espaço onde 
seria realizada a atividade. Em seguida, fez-se a apresentação do grupo que estaria ministrando a 
aula, das crianças e das demais pessoas presentes.  

A aula iniciou-se com a apresentação do Globo Terrestre e dos mapas levados (Mundi, Brasil e 
do Rio Grande do Norte), no intuito de mostrar as crianças onde está inserido o lugar em que 
vivem e as relações existentes em seu espaço geográfico. (FIGURA 1).  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Apresentação do Globo Terrestre e dos Mapas. 

 

Depois, foi trabalhado com as crianças a definição do conceito de lugar, abordando as diferenças 
e as suas relações existentes. Nesse contexto, cada criança teve a oportunidade de relatar as 
características do espaço onde vive. E, foi levantada a importância dos pontos de referência que 
contribuem para a localização de um determinado  mostrando a elas que esses podem ser a 
escola, a praça, a igreja do bairro, cidade, povoado em que residem.  
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Logo após, apresentaram-se os pontos de orientação (Norte, Sul, Leste, Oeste) que são chamados 
pontos cardeais. Mostrou-se que esses pontos podem ser detectados por meio da aparente marcha 
do Sol.  

Para melhor exemplificação do conteúdo, convidou-se uma das crianças presentes a participar da 
representação de como seria a “marcha” do Sol, possibilitando a todas, em especial a ela uma 
maior compreensão da posição dos pontos cardeais, o que a ajudará a se orientar com maior 
facilidade, como também, permitir uma maior participação das crianças tornando a aula mais 
atraente e dinâmica (FIGURA 2).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representação de como seria a “marcha” do Sol. 

 

Ao fim da aula expositiva, as crianças iniciaram a confecção do mapa que lhes possibilitava uma 
maior visualização e identificação da divisão regional brasileira, dando-se ênfase a região 
nordestina e, por sua vez, ao estado do Rio Grande do Norte, lugar em que estas estão inseridas.  

Durante o período de confecção do material didático, grande parte das crianças que participaram 
da aula, tinham se retirado, algumas não tinham almoçado e outras se sentiam indispostas 
fisicamente devido o tratamento a que são submetidas.  

Apesar de demonstrarem interesse na atividade, tornou-se evidente a dificuldade em se realizar o 
que foi planejado, pois as reações ao tratamento são diversas. Enquanto umas mostravam-se 
indispostas, outras apresentavam total condição de participação. E, mesmo as que mostravam 
indisposição, apresentavam grande interesse pelo conteúdo e alegria em poder fugir, mesmo que 
por uma tarde, de sua rotina hospitalar. (FIGURA 3) 
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Figura 3: Confecção do Mapa do Brasil. 
 

Com relação a outras dificuldades encontradas na tentativa de realizar uma atividade lúdico-
pedagógica com crianças hospitalizadas na cidade de Natal-RN, pode-se citar em primeiro lugar, 
a rejeição e desinteresse dos hospitais da rede pública e privada no incentivo a essa prática.  

Em segundo lugar, observa-se que em alguns hospitais da cidade de Natal-RN, como também no 
GACC, a falta de uma brinquedoteca ou de um espaço físico apropriado e equipado vem a ser 
mais um empecilho na realização das práticas pedagógicas no ambiente hospitalar.  

Em último lugar, está a indisponibilidade de outros grupos voluntários participarem e realizarem 
atividades de mesmo cunho, independente da disciplina a ser ministrada.  

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A educação inclusiva deve esboçar no seu interior, a vívida proposta de elucidar as dificuldades 
sociais que permeiam a sociedade, que, na busca de um aperfeiçoamento pelas suas contradições, 
extrapola cada vez mais, aumentando a distância dos direitos constituídos ao cidadão e não se 
furtar à luta de seu cumprimento. Deve-se elevar a tentativa de proporcionar o conhecimento 
crítico necessário para ser utilizado pelos seus atores, independente de classe social, raça, cor, 
religião, idade, etc.  

O mesmo deve ocorrer na educação ministrada às crianças no espaço hospitalar, proporcionando 
a elas o cumprimento das leis e estatutos para elas estabelecidos. Uma vez que o comprimento 
dessas leis traz consigo a capacidade de proporcionar diversos benefícios relacionados ao 
desenvolvimento da criança. Quando, envolvida em atividades lúdico-pedagógicas, a criança 
apresenta significativas condições de aceitação de seu estado clínico, como também, melhores 
condições de restabelecimento físico. 
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Com a visita ao GACC, foi possível observar claramente, a necessidade que as crianças têm de 
participarem de atividades lúdico-pedagógicas. Devido estarem afastadas do  seu cotidiano, 
demonstram grande interesse e satisfação em participar desses tipos de atividades, porém deve-se 
levar em consideração suas limitações, mediante o tipo de tratamento a que são submetidas, no 
caso das crianças hospedadas no GACC, quimioterapia e radioterapia. Por isso, vê-se a 
importância do incentivo a realização dessas práticas pedagógicas no ambiente hospitalar que 
proporcionam a essas crianças desenvolverem-se como cidadãos críticos e participantes ativos 
que buscam os seus direitos em meio a uma sociedade injusta e excludente.  
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RESUMO 
Diagnosticar as atividades de lazer desenvolvidas no projeto “saúde e cidadania na 
melhor idade” do CEFET-RN. Com o objetivo de ampliar as atividades já existentes, 
utilizando com base teórico/conceitual os interesses culturais do lazer (manuais, físicos, 
artísticos, intelectuais, sociais e turísticos). Como base fundamental para melhoria das 
vivências de lazer, tendo como pressuposto teórico que através destas vivências de lazer 
possamos contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos praticantes, diminuindo 
as tensões diárias das pessoas, ao partir desta perspectiva procuraremos diversificar as 
práticas de lazer desenvolvidas no projeto supracitado uma forma de conhecimento, 
contribuindo assim para a melhoria da auto-estima de todos atendidos pelo projeto. 
 
PALAVRAS CHAVE: Lazer, Idosos, Qualidade de Vida. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Lazer em qualquer idade é bem vindo, Mas quando chega geralmente depois dos 60 anos 
possui um tempo “livre de obrigações profissionais” deveria ter por direito o lazer e uma 
qualidade de vida digna. É através de atividades de relações sócias que muitos passam seu 
tempo. Nesta altura da vida não possuem a força do jovem e a redes de amigos diminuiu. 
Devemos nos preocupar, já que o número de idosos está crescendo. A área de pesquisa 
interessadas neste campo de crescimento com a medicina e a assistência social do idoso 
está procurando métodos para melhor atender esta população que, segundo dados da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2025 o Brasil será sexto país com maiores 
números de idosos. Devido a isto ele terá que providenciar políticas públicas e privadas 
para melhor qualidade de vida deste. E como já possui um Estatuto do Idoso fazer com que 
faça valer seus artigos, como os mencionados abaixo.   
   

Art.3º-É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

mailto:cloviana.carmoniza@hotmail.com
mailto:arnobio@cefetrn.br
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cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 
 
Art. 9º: È obrigação do Estado, garantir proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

 
Isto deixa bem claro a necessidade e a obrigação em relação aos diretos do idoso, fazendo 
com que a sociedade conscientize-se e busque melhorar. Devido a isto os centros de 
convivências da terceira idade devem aperfeiçoar as atividades de lazer, para que o idoso 
exerça sua cidadania e tenha consciência que ele possui informações úteis à sociedade e 
direitos diante desse mundo. Com base no projeto “saúde e cidadania na melhor idade”, 
que é um ambiente onde os idosos podem desfrutar de atividades de lazer e assim entrarem 
em contatos com outras experiências de vida, opinando sobre as atividades de lazer 
existentes e dando sugestões para enriquecimento das mesmas. 
 

 
 

TEXTO 
Nestes últimos anos a sociedade vem envelhecendo cada vez mais e o perfil do idoso de 
hoje não parece com aquele do começo do século passado. Eles estão quebrando os 
preconceitos deles e dos outros devido às necessidades de uma vida com qualidade e mais 
prazerosa. “Os idosos estão ai, indo para a rua, participando de movimentos 
reivindicatórios, dançando a noite inteira em inúmeros bailes, casando-se.” SANTOS 
(2000,p. 54). E assim sendo, procurar melhorar as atividades de lazer é uma ótima medida 
que a sociedade deve tomar para ajudar no aumento da auto-estima dos seus idosos. As 
atividades em grupo são muito importantes nesta fase da vida, como também as atividades 
físicas. “Em atividades grupais, os idosos podem encontrar satisfação pessoal e apoio para 
a prevenção e a cura do estresse.” NERI (1993, p.62). 
 
Com isto comprovamos que as atividades em grupo são muito importantes nesta fase da 
vida, como também as atividades físicas. 
 

“Há evidencias de que a atividade física tem implicações sobre a qualidade e a 
expectativa de vida. Dados obtidos em estudos transversais e longitudinais com 
pessoas idosas indicam que o exercício aeróbico, feito regulamente, não 
somente favorece a capacidade de resistências e flexibilidade, mas também 
facilita a velocidade psicomotora (Rikli e Busch, 1986; stacey et al. 1985), 
facilita o desempenho neuropsicológico (Stones e Kozma,1988 ) e facilita o 
controle postural ( Stacey et al., 1985; Stones e Kozma,1988). A atividade tem 
sido também relacionada à maior duração de vida: pessoas muito inativas 
tiveram maior índice de mortalidade(Berkman e Syme,1979:Lehr, 1983: Gord, 
Andres, Arbuckle e Gagnon,1985).  Não apenas as atividades físicas, como 
também as atividades sociais, têm efeitos preventivos e terapêutico sobre as 
reações ao estresse e a doenças.”NERI(1993,p. 65).   
 

Com estas evidências sabemos que o lazer de um idoso poder ser trabalhado com as 
vivências dos interesses culturais do lazer são eles: físicos, artísticos, manuais, intelectuais 
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e o turístico completando assim seis interesses, onde cada um especializa em áreas de 
atuação e procurado eles não por obrigações e sim para um puro prazer. Como Christianne 
em seu artigo descreve como Dumazedier define lazer assegurando que: 
  

“É um conjunto de ocupações às quais o indevido pode entrega-se de livre e 
espontânea vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade 
criadora, após livra-se ou desembaraça-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais”. 

 
Os interesses físicos são praticados durante uma caminhada, um jogo, a ginástica, a ioga, a 
natação entre outras atividades ligadas à movimentação física do corpo. Os interesses 
artísticos estão presentes em museus, bibliotecas, cinemas, centros culturais, na cultura 
popular, escolas de samba, nas tradições folclóricas e em todos os lugares onde a arte 
estive presente. Os interesses manuais são aqueles que fazemos como a costura, a culinária, 
ao pintar um quadro, ao fazer um artesanato, a jardinagens entre outras atividades manuais 
livres de obrigações diárias. Os interesses intelectuais estão inseridos aqueles que são 
necessário nossa visão e conhecimento intelectual, como: o xadrez, a dama, o quebra-
cabeça, ler, escrever. Os interesses sociais são aqueles vivenciados com os amigos, 
compromissos religiosos, festas, encontros de centro de convivência entre outras 
atividades. Por fim os interesses turísticos que são as viagens aos centros históricos, os 
passeios ecológicos, possam visitar as praias, Entre outras coisas a vontade de conhecer o 
novo, descobrir ou redescobrir os lugares. 
 
Para o idoso que possui um tempo sem obrigações profissionais nada mais proveitoso que 
ir atrás de seu lazer para ter uma melhor qualidade de vida. Como foi dito o direito ao lazer 
é uma obrigação da sociedade trabalhar, pois deve-se procurar sempre o bem-estar e a 
melhoria da saúde. 
 
Utilizar ou desenvolver os interesses culturais do lazer em centros de convivências é algo 
muito importante porque cada um vai saber do que gosta e praticar aquilo que der mais 
prazer. Conforme diz Néri (p.65): “para que a atividade seja prazerosa e tenha resultados 
positivos para satisfação pessoal, deve-se levar em consideração a motivação ou as 
circunstancias em que foi gerada.” 
 
Apesar de todos os obstáculos e dificuldades, o idoso tem como direito as atividades de 
lazer perante a justiça através de atividades que possam mexer com a mente e o corpo.  No 
CEFET/RN possui um programa de atividades relacionadas ao lazer para terceira idade 
onde poderá aumentar as ofertas de programas já existentes entre atividades que a própria 
instituição possui espaços para as vivências. A instalação da unidade sede situada na 
Avenida Salgado Filho, possui auditórios, piscina, quadras, ônibus para locações, 
atendimento médico, entre diversas coisas. Atividades que melhorem seus conceito de vida 
e sua auto-estima contando também que o CEFET-RN fica próximo do Parque das Dunas 
onde penderão ocorrerem caminhadas ecológicas, piqueniques, pode também conhecer até 
os outros CEFET-RN espalhados pelo estado.   
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RESUMO 
O presente trabalho traz uma abordagem a cerca das categorias e dos conceitos que 
fundamentam a pesquisa sobre a questão ambiental e a qualidade de vida das donas de casa 
que residem nos municípios produtores de petróleo do estado do Rio Grande do Norte. 
Apesar da forte geração de renda e emprego por parte da atividade econômica do petróleo, 
as áreas produtoras desse recurso mineral sofrem impactos ambientais e sociais oriundos 
dessa atividade econômica. O tema geográfico em questão tem sido pouco estudado no 
âmbito local, e o conhecimento advindo dessa pesquisa pode gerar maiores reflexões. A 
discussão pode englobar diferentes esferas sociais, marcadas pela desigualdade do direito 
de usufruir dos bens e da renda gerada pela exploração de petróleo em terras potiguares. 
Portanto, a discussão em questão fundamenta-se numa reflexão teórica, tendo em visto que 
a pesquisa de campo ainda se encontra em fase de desenvolvimento. Essa reflexão 
constitui-se nos aportes teóricos básicos do estudo maior sobre percepções ambientais de 
donas habitantes das áreas de produção de petróleo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: questão ambiental, donas de casa, petróleo. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1 O presente trabalho está sendo realizado com o apoio do PIBITI/CNPq. 
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PERCEPÇÕES E PRÁTICAS DAS DONAS DE CASA DAS ÁREAS 

PRODUTORAS DE PETRÓLEO POTIGUARES SOBRE MEIO AMBIENTE E 
QUALIDADE DEVIDA  

 
 
INTRODUÇÃO 
No período atual tem surgido muitos problemas ou questões de ordem ambiental que têm 
ocasionado mudanças na qualidade de vida e no meio ambiente das pessoas, tais como: 
proliferação de resíduos sólidos, degradação de recursos naturais, insalubridade 
residencial, poluição de mananciais, de solo e da água, dentre outros. 
 
 O presente estudo — que está relacionado a um projeto maior de pesquisa denominado 
Território e Meio Ambiente: percepções e práticas nas áreas produtoras de petróleo no 
Rio Grande do Norte, o qual recebe apoio financeiro do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) — tem como objeto de reflexão a 
percepção ambiental que as donas de casa residentes nos municípios produtores de petróleo 
no estado do Rio Grande do Norte, têm sobre os problemas e práticas ambientais por elas 
vivenciados, no nível domiciliar e no seu entorno. Trata-se de um estudo que se refere a 
um tema geográfico, ainda, pouco estudado no âmbito local, cujo conhecimento permite o 
surgimento de reflexões voltadas para a temática em contextos sociais assinalados pela 
desigualdade de acesso aos bens, serviços sociais e a renda gerados pelas atividades 
econômicas mais dinâmicas, como é, por exemplo, o caso da atividade petrolífera do 
estado do Rio Grande do Norte. 
 
Metodologicamente, optamos neste momento por uma pesquisa de levantamento dos 
aportes teóricos, uma vez que a pesquisa encontra-se em andamento e não temos resultados 
da pesquisa empírica que vem sendo realizada junto às donas de casa residentes nos quinze 
municípios produtores de petróleo do estado do Rio Grande do Norte2 (figura 1). A opção 
de escolher as donas de casa como sujeito desse estudo se deve ao fato de que elas estão, 
na grande maioria, participando ativamente da formação e orientação familiar, e, portanto, 
vivem mais cotidianamente os problemas ambientais dos seus lares. A seleção das 
entrevistadas não seguirá um critério numérico ou quantitativo, mas procedimentos 
qualitativos que levem em consideração aspecto relativos à percepção ambiental. As 
informantes estão sendo inquiridas sobre os seguintes aspectos do cotidiano do domicílio: 
condições de infra-estrutura, moradias, segurança, água, esgoto, lixo, poluição, renda, 
dentre outros. 
 
 
 
 

                                                 
2 Os municípios produtores de petróleo do Estado do Rio Grande do Norte estão localizados nos terrenos 
sedimentares da bacia Potiguar. Dessa Bacia fazem parte os seguintes municípios: Assu, Alto do Rodrigues, 
Apodi, Areia Branca, Caraúbas, Carnaubais, Felipe Guerra, Governador Dix-sept Rosado, Guamaré, Macau, 
Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, Serra do Mel e Upanema, além dos municípios cearenses de Aracati 
e Icapuí. 
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FIGURA 1 – Mapa dos municípios produtores de petróleo no estado 
do Rio Grande do Norte. 

 
 

A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NO RIO GRANDE DO NORTE 
O Rio Grande do Norte é na atualidade o estado brasileiro de maior produção de petróleo 
em terra e tem despontado, no decorrer dos últimos anos, como o segundo de maior 
produção de hidrocarbonetos do País. A estrutura produtiva ultrapassa a marca de três mil 
poços nos campos de exploração localizados na bacia potiguar, que possui uma reserva de 
340,1 milhões de barris desse recurso mineral – 2.558,5 em terra e 80,7 em mar 
(GUTMAN, 2007). 
   
As primeiras pesquisas de petróleo, no Estado, foram iniciadas em 1943, sob a 
responsabilidade do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A partir de 
1975, a indústria do petróleo instalou-se no semi-árido potiguar, pois foi descoberto, em 
1973, o campo marítimo de Ubarana, localizado na plataforma continental. Em 1979, com 
a perfuração de um poço no Hotel Termas, em Mossoró, iniciou-se a produção terrestre 
(JESIEL, 2007). 
 
A partir desse momento, a instalação da indústria petrolífera tem alterado a economia da 
região que antes era baseada exclusivamente na agricultura e na pecuária, em uma 
economia sustentada pela exploração do petróleo. Atualmente, a estrutura produtiva é 
composta por mais de três mil poços espalhados pelos campos de petróleo (JESIEL, 2007). 
 
Essa indústria petrolífera é de suma importância para os setores econômicos da sociedade 
moderna, e, de modo, particular do Rio Grande do Norte, que além de produzir petróleo 
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também é considerado um dos maiores produtores de gás natural brasileiro. Nesse aspecto, 
cabe ressaltar que o campo de exploração do petróleo do Canto do Amaro, localizado entre 
os municípios de Mossoró e Areia Branca, é um dos maiores produtores de petróleo em 
terra do Brasil, extraindo 47 mil barris por dia em, aproximadamente, 3,5 mil poços 
perfurados. Essa produção corresponde a 50,5% da produção total do Estado que é, em 
média, de 93 mil barris/dia. 
 
Em 2005, o Rio Grande do Norte foi o segundo maior estado recebedor de royalties e 93 
municípios foram beneficiados com o seu recebimento. Todavia, apesar da elevada 
produção e da renda gerada pela exploração do petróleo, as áreas rurais dos municípios 
produtores, mesmo recebendo royalties pagos pela Petrobrás, convivem com diversos 
problemas de ordem socioambiental, haja vista que os suportes econômicos dessas áreas 
ainda estão basicamente pautados numa economia decadente, ou melhor, em processo de 
declínio, como é o caso do trinômio gado-algodão-agricultura de subsistência. Além disso, 
a maior parcela dos municípios praticamente sobrevive dos recursos oriundos do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) e de assinatura de convênios com os governos estadual 
e federal. 
 
Aliando-se as informações acima, acrescenta-se que a análise da literatura pertinente 
evidencia que até recentemente os problemas ambientais que afetam o cotidiano da 
população, no nível domiciliar, seja da área rural ou urbana têm permanecido praticamente 
ignorados ou recebem pouca atenção tanto dos ambientalistas quanto dos órgãos públicos, 
em diversos níveis de atuação. As discussões têm se concentrado, geralmente, em 
fenômenos globais como: o efeito estufa, o buraco da camada de ozônio, a destruição da 
floresta amazônica, dentre outros. Esses ameaçam o Planeta e os Grandes Ecossistemas, 
deixando de lado, ou em segundo plano, os agravos da degradação ambiental, 
particularmente nas relações entre a vida cotidiana das famílias e o seu espaço vivencial, 
ou seja, no cotidiano socioambiental das populações em seus domicílios. 
 
As pesquisas de campo até então realizadas revelaram que esses espaços são realidades 
caracterizadas tanto por uma dinâmica econômica e por avançados padrões tecnológicos 
quanto por problemas de ordem socioeconômica dos mais diversos, o que, certamente, 
contribui também para os problemas socioambientais vivenciados principalmente no meio 
rural. Nessa dialética ficam expressas realidades sociais diversas, resultantes, de um lado, 
da concentração de renda e, de outro, da disseminação da pobreza e de agressões ao meio 
natural. 
 
 
QUESTÃO AMBIENTAL, QUALIDADE DE VIDA E PERCEPÇÕES: 
FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 
Para que seja possível a análise da percepção da população habitante dos municípios 
produtores de petróleo do Rio Grande do Norte, é imprescindível a explicitação do 
entendimento sobre os conceitos de questão ambiental, qualidade de vida e percepção. 
 
 Nas últimas décadas, os problemas ambientais atingiram um patamar muito alto e 
representam uma grande barreira para a sobrevivência humana. Seja no âmbito rural ou 
urbano a degradação ambiental, natural-social, já atingiu tal nível que a qualidade de vida 
se encontra com o futuro comprometido. Contudo, na visão de Jacobi (apud SILVA; 
FERNANDES, 1996), o que prevalece nas discussões relacionadas ao meio ambiente 
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remete-se aos problemas de escala global, deixando em plano secundário os efeitos 
decorrentes da degradação ambiental no contexto microssocial. 
 
No território de produção do petróleo do Rio Grande do Norte, o meio ambiente vem sendo 
destruído e os problemas oriundos dessas agressões tornam-se perceptíveis por toda parte. 
Sabemos que existem várias concepções a respeito do conceito de meio ambiente, porém 
renunciando ao tratamento analítico das diversas concepções sobre meio ambiente, tem-se 
a compreensão que esse conceito designa não apenas um aspecto específico, como 
paisagens, assentamentos ou espaços naturais, mas também uma relação de 
interdependência, o que implica pensar o meio ambiente como um ambiente socialmente 
produzido e configurado enquanto um meio natural modificado pela ação humana. Desse 
modo, no entendimento de Ajara (1993), a questão ambiental é inseparável da 
problemática social, quando se concebe o meio ambiente como um sistema integral que 
abarca elementos físicos-bióticos e sociais. 
 
Segundo Godard citado por Vieira (1998),  
 

o conjunto de objetos designados sob a categoria de meio ambiente 
define-se somente em referência um sujeito principal (um ator, um 
agente, um sistema) e mais particularmente em referência às percepções, 
aos interesses, às funções e à sensibilidade deste sujeito; os objetos e 
processos  que compõem o meio ambiente não se encontram reunidos 
num mundo único senão através do tipo de interesse e dos modos de ação 
do sujeito. [...] O meio ambiente constitui assim o produto ideal do 
sujeito, ou, mais precisamente, a categoria cognitiva que designa os 
objetos especificados por sua relação a um sujeito de referência 
(VIEIRA, 1998, p. 73). 
 

Ainda nessa mesma linha de raciocínio, ressaltamos o pensamento de Casseti (1996) que 
procura entender o meio ambiente a partir da relação homem versus meio. Assim para esse 
autor,  

 
A relação homem meio contém em si duplo aspecto, ou seja, é relação 
ecológica e relação histórica social, tem-se que a questão ambiental 
encontra-se fundamentada na relação de propriedade das forças 
produtivas, determinada pela relação homem-homem (CASSETI, 1996, p. 
25). 

 
Assim, os esforços de entender e perceber os problemas ambientais fizeram com que o 
Homem também compreendesse que é a forma de interação entre ele e a natureza que 
determina os problemas ambientais e seu grau de intensidade (VERONA; GALINA; 
TROPPMAIR, 2003). Desse modo, para que se compreenda o significado da questão 
ambiental é importante considerar, também, as relações de propriedades das forças 
produtivas. Isto porque os problemas ambientais são, em suma, decorrentes das formas de 
apropriação e transformação da natureza, cuja origem encontra-se nas relações sociais.  
 
Os problemas ambientais interferem na qualidade de vida das populações, uma vez que são 
ocasionados pelas relações sociais, econômicas e políticas. De modo que, seus efeitos 
tornam-se claros, pois abrangem muitos setores da vida pública dos indivíduos. 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

967 
 

A qualidade de vida, conforme Guimarães (2001), deve ser entendida como um direito de 
todos os cidadãos do mundo, direito que deve ser conquistado com um somatório de 
práticas e ações pessoais positivas em benefício do meio ambiente, uma vez que, a 
qualidade de vida está fortemente relacionada à problemática ambiental.  A qualidade de 
vida está ligada ao próprio indivíduo, ao seu bem estar, a sua realização e a sua alegria de 
viver (VERONA; GALINA; TROPPMAIR, 2003, p. 96). Vale salientar que, o conceito de 
qualidade vida não se restringe a um determinado padrão de vida ou ao nível de consumo e 
infra-estrutura disponível para os indivíduos. Mas abarca toda uma gama de fatores que 
podem ser de diversas ordens, propiciando, assim, a realização dos desejos e aspirações 
humanas. 
 
Atualmente, a percepção ambiental é objeto de diferentes áreas do conhecimento, como 
geografia, biologia, antropologia e psicologia, e busca compreender os mecanismos e 
fatores que induzem as pessoas a terem atitudes e opiniões determinadas relacionadas ao 
meio em que estão inseridas. 
 
De acordo com Oliveira e Nunes (2007, p. 80-81), perceber é conhecer, com o auxílio dos 
sentidos, “objetos e situações, organizando interiormente os elementos levados pelos 
sentidos a partir do mundo exterior”. O homem percebe o mundo por todos os seus 
sentidos, e a informação potencial disponível é imensa.  
 
Sabemos que o modo como os seres humanos percebem o mundo é de forma individual, 
pois cada indivíduo tem sua forma de ver e compreender a realidade, ou seja, percebem de 
acordo com sua personalidade, refletindo sua natureza, sonhos, anseios, experiências, 
práticas e desejos. Além disso, a percepção é diferente conforme o gênero, classe social, 
profissão, escolaridade, idade, local de moradia e ambiente cultural no qual estão inseridos, 
sendo assim muito exploratória e seletiva. Para enfatizar isso Oliveira e Machado (2004, p. 
131) afirmam: “De inúmeros e múltiplos objetos selecionam-se, separam-se, algum ou 
alguns dos que mais chamam a atenção, isto é, os que têm significados para nós, para 
atender a nossas necessidades e interesses”. 
 
Para Piaget citado por Oliveira e Machado (2004, p. 131), a percepção é vista como algo 
inerente à vida cognitiva do sujeito, atuando como uma atividade, um processo. De modo 
que, ela passa a ser o conhecimento que adquirimos por meio do contato, “direto e 
imediato com os objetos e com os seus movimentos, dentro do campo sensorial”. Assim, 
entendemos que a percepção ambiental é de grande importância para a explicação das 
dimensões geográficas. Esta é entendida, por nós, como a maneira pela qual o ser humano 
se informa dos objetos e transformações que se manifestam ao seu entorno, sendo estudada 
com o objetivo de se compreender a relação homem-ambiente, base essencial para o 
desenvolvimento de outros trabalhos que contemplem essa relação. Conduzidos, por essa 
concepção, o estudo procura desconsiderar qualquer visão simplificadora da realidade 
geográfica, detendo-se numa análise integrada e interdisciplinar das questões ambientais. 
 
Nesse sentido, procuramos entender, por meio da percepção, a problemática 
socioambiental que vem se descortinando na área de produção de petróleo do Rio Grande 
do Norte. A produção de petróleo tem posto em evidência uma realidade muito perversa. 
Aí a territorialidade de cada indivíduo-trabalhador e da sociedade como um todo se 
fragmenta em função da expropriação do território e de cada um dos indivíduos locais em 
suas condições tradicionais de vida. Vale salientar que, na pesquisa em questão, o 
entendimento teórico de território está baseado no sentido formulado por Sack (1986), 
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como sendo uma área demarcada, ou seja, de influência e controle que necessita ser 
monitorada, envolvendo não só uma ação presente, mas também futura por parte de todos 
os indivíduos ou grupos que estejam exercendo seu controle. 
 
O meio ambiente da área definida para a realização da pesquisa, é compreendido a partir 
do entorno e da moradia, tendo como referencias indicadores de acesso e infra-estrutura e a 
vivênciade agravos ambientais, dentre os quais se sobressaem os seguintes aspectos: 
condições de moradia, de escolaridade, de saúde e de renda; identificação de problemas 
domiciliares referentes às condições de abastecimento de água e de seu armazenamento; 
disposição de resíduos sólidos e exposição aos possíveis problemas ambientais oriundos 
das atividades petrolíferas, por meio de referenciais quantitativos e qualitativos.  
 
Cabe acrescentar que no estudo em questão, a percepção será entendida como a 
“visão/compreensão” que as pessoas têm sobre os problemas ambientais que afetam a sua 
condição de vida. A partir de fatores qualitativos, a percepção dos moradores 
(representados pelas donas de casa) sobre as práticas sociais vinculadas à questão 
ambiental será analisada apartir da convivência cotidiana dessas e sua vinculação com as 
condições de salubridade ambiental. Também fará parte da análise o nível de engajamento 
ou relação com a formulação de demandas políticas e as formas de ação frente aos 
problemas ambientais e o seu impacto na transformação das suas condições de vida 
(JACOBI, 1997). 
 
Ao utilizarmos a percepção dos moradores como um meio de elucidação da realidade 
socioespacial, valorizamos a experiência vivida (FRÉMONT, 1976) de habitantes dos 
municípios produtores de petróleo do Rio Grande do Norte, para externarem suas 
observações, sentimentos, utopias e sonhos. Lançando mão da percepção, da prática 
cotidiana e de depoimentos e opiniões dadas pelos entrevistados tem sido possível 
apreender a maneira pela qual se expressam as relações entre a natureza e a reprodução do 
grupo social que dispõe de estruturas específicas para ler a sua realidade social. 
 
Quando realizamos estudos geográficos que requerem análises e compreensões das 
relações entre o homem e o seu meio é fundamental que se apreenda as percepções 
elaboradas pelos sujeitos viventes, uma vez que são marcadas por subjetividades e 
informações da realidade socioespacial. É por isso que se considera no trabalho em tela as 
percepções, em função destas revelarem informações do cotidiano, isto é, das vivências 
humanas, o que só tem a contribuir para o enriquecimento das discussões aqui traçadas. 
 
Ao se trabalhar com percepções, deve-se ter uma abordagem em que o ponto de partida é o 
conhecimento revelado pelos pontos de vista populares. Esse conhecimento é “resultado da 
apreensão da realidade contida em um objeto” (SANTOS, 2004, p. 92) não do ponto de 
vista externo, mas, principalmente, pelas relações sociais e históricas que esse objeto 
contém, ou seja, o seu sentido simbólico. 
 
As percepções podem ser consideradas numa dimensão de complexidade que se 
considerem, principalmente, aquelas marcadas por cognições, emoções, sentimentos, 
histórias e simbolismos sobre as realidades socioespaciais, como é o caso das realidades 
construídas simbolicamente pelos moradores da área do estudo em questão. Por isso, é de 
suma importância que se contemplem as vivências humanas, ou as experiências vividas, 
por intermédio de percepções, pois estão relacionadas às vivências de cada indivíduo, 
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mesmo que coletivamente, em seu habitat, ou seja, as pessoas possuem diferentes 
percepções em função de possuírem diferentes cotidianos (TUAN, 1983). 
 
Trata-se, portanto, de uma cadeia de relações existente entre o que a população identifica 
como problemas relativos ao meio ambiente no cotidiano domiciliar e o que detecta como 
causa desses problemas. Nesse contexto, a análise das práticas e percepções no cotidiano 
permite uma análise das diferenças existentes entre as práticas sociais e as atitudes das 
famílias dos diversos estratos sociais nas áreas produtoras de petróleo no território 
potiguar. 
 
 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
A pesquisa sobre as percepções e práticas das donas de casa sobre meio ambiente 
qualidade de vida nas áreas de produção de petróleo no Rio Grande do Norte encontra em 
andamento, por isso não apresentarmos dados da pesquisa de campo. Porém, em virtude da 
importância do estudo das questões ambientais, apresentamos essa abordagem teórica para 
a discussão, considerando a percepção que as donas de casa possuem com relação aos 
problemas ambientais de seus espaços vivenciais. Diante da complexa temática em estudo, 
é necessário que sejam consideradas as interações e relações do homem com o meio 
natural que se articulam por meio da ocupação do território e da apropriação dos recursos 
naturais. 
 
Além disso, é preciso trazer, novamente, para o meio acadêmico, as discussões referentes à 
questão ambiental e a qualidade de vida para que sejam analisadas em uma escala 
microssocial. Isso é importante, pois contribui para que a população tome conhecimento 
dos problemas encontrados ao seu entorno e passe a entender que os problemas tomam 
grandes proporções em virtude das ações que já implementadas no nosso cotidiano.  
 
Portanto, para o estudo da questão ambiental, da qualidade de vida das donas de casas que 
vivem nas áreas produtoras de petróleo do Rio Grande do Norte e da percepção ambiental, 
tomou-se como suporte de que a percepção em geral, e a ambiental em especial, vem 
exigindo da sociedade reflexões mais profundas e um equacionamento teórico, prático e 
factual. Considerando os resultados provisórios já obtidos, ressaltamos que a percepção 
ambiental perpassa por uma questão dialética, pois a dinâmica do mundo atual tem 
contribuído para separar ou distanciar as pessoas de seu meio vivencial, muitas vezes 
impossibilitando o conhecimento desigual e contraditório que o mesmo enceta. 
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RESUMO 
Este ensaio representa uma tentativa de construir novas relações entre Lazer, Qualidade 
de Vida e Saúde, apontando a Humanização como espaço para a atuação do profissional 
de Lazer e Qualidade de Vida. Nesse sentido, a pesquisa compreendeu a análise dos 
princípios e diretrizes existentes nas Políticas Públicas que orientam as práticas em 
saúde e integram as ações do HumanizaSUS, objetivando uma compreensão 
aprofundada do contexto, além da busca na literatura existente de posicionamentos 
diversos sobre a temática. Buscou-se identificar elementos que justifiquem a inserção do 
tecnólogo em Lazer e Qualidade de Vida neste âmbito. Por meio da apreciação das 
principais publicações, podem-se apontar algumas contribuições deste profissional, 
ressaltando a possibilidade de inserção do tecnólogo na equipe interdisciplinar de saúde 
e demonstrou-se a relevância da construção de conhecimentos teóricos aprofundados 
que deverão nortear a atuação desse profissional.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Humanização, Lazer, Políticas Públicas, Qualidade de Vida, 
Saúde. 
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INTRODUÇÃO 
Atuar na área de Lazer e Qualidade de Vidai impõe um conhecimento amplo, a adoção 
de atitudes reflexivas e um pensar criativo de forma que possibilite a construção de 
propostas relevantes para a sociedade. Acrescenta-se ainda a necessidade de uma 
atuação sob uma perspectiva interdisciplinar, “compreendendo as diversas interfaces 
que interferem na vivência do lazer e as diferentes áreas do conhecimento, que 
proporcionam uma compreensão ampla do fenômeno do lazer” (MAIA, 2003, p.96). 
 
O reconhecimento do Lazer como campo de conhecimento tem possibilitado o 
desenvolvimento de inúmeras pesquisas científicas que abrangem diversos aspectos da 
sociedade. Nesse sentido, Marcellino (2001, p.58) afirma que “o lazer tem sua 
especificidade, inclusive com políticas públicas, mas não pode ser tratada de forma 
isolada de outras questões sociais.”.  
 
Com essa perspectiva, ressalta-se a necessidade desse profissional viabilizar a interação 
do lazer e da qualidade de vida com outras áreas, dentre as quais se destaca a Saúde. 
Esse campo social é permeado por diversas relações complexas e por vezes 
contraditórias, que demonstram a necessidade de uma sinergia de esforços de diferentes 
profissionais no intuito de possibilitar práticas que promovam a prevenção e a 
promoção da saúde. 
 
A atuação do tecnólogo de Lazer e Qualidade de Vida em saúde impõe uma 
compreensão dos princípios e diretrizes que orientam as ações em saúde, bem como dos 
programas que integram as políticas públicas. Essa compreensão poderá possibilitar que 
a sua atuação seja coerente, promissora, contribuindo para a construção de práticas 
emancipatórias que provoquem reflexões. 
 
Dentre as Políticas Públicas que compõem o Sistema Único de Saúde, destaca-se a 
Política Nacional de Humanização, que pretende ser o eixo norteador das práticas de 
atenção e gestão em saúde. A Humanização tem encontrado destaque em diversos 
estudos e trabalho científicos, verificando-se ainda a sua associação a Qualidade de 
Vida.  
 
Nesse contexto, este estudo pretendeu a construção de novas relações entre Lazer, 
Saúde e Qualidade de Vida, sendo o objetivo central deste trabalho identificar 
elementos que justifiquem a inserção do profissional de Lazer e Qualidade de Vida no 
âmbito das Políticas Públicas de Saúde, que objetivam a promoção da saúde e a 
melhoria da qualidade de vida dos usuários do SUS por meio da Política Nacional de 
Humanização (PNH). 

 
 

CONSTRUINDO RELAÇÕES ENTRE LAZER, SAÚDE E QUALIDADE DE 
VIDA 
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Inicialmente reforça-se a idéia de que o campo de atuação do profissional de Lazer e 
Qualidade de Vida é interdisciplinar e que, dessa forma, pode abranger a área da saúde. 
Neste estudo, enfatizaremos as relações construídas e as possibilidades provenientes 
dessa interação. Para tanto, faz-se necessário à abordagem dos diversos conceitos que 
envolvem a temática. 
 
É crescente o número de pesquisas e produções científicas na área de lazer que 
focalizam a saúde, embora seja possível afirmar que a quantidade ainda é pequena e que 
existe a necessidade de estudos mais aprofundados, realizados em conjunto, e não 
somente relatos de experiência. Percebe-se ainda que, no âmbito da saúde, as vivências 
de lazer têm sido desenvolvidas na maioria das vezes, segundo uma visão reducionista e 
funcionalista, representando apenas um mecanismo utilizado para a recuperação dos 
doentes, ou como forma de compensação. O lazer não tem sido reconhecido enquanto 
necessidade humana com múltiplas contribuições para o desenvolvimento integral do 
sujeito. 
 
Nesse sentido, verifica-se a importância de apontarmos o conceito de lazer adotado 
nessa pesquisa. Marcellino (2001, p.46-47) define o termo da seguinte forma 

 

Cultura vivenciada [...] O lazer gerado historicamente e dele podendo 
emergir, de modo dialético, valores questionadores da sociedade no seu 
conjunto, e sobre ele também sendo exercidas influências da estrutura social 
vigente. [...] Um tempo que pode ser privilegiado para a vivência de valores 
que contribuem com mudanças de ordem moral e cultural, necessárias para 
solapar a estrutura social vigente. [...] Portador de um duplo aspecto 
educativo – veículo e objeto de educação, considerando-se, assim, não 
apenas suas possibilidades de descanso e divertimento, mas também de 
desenvolvimento pessoal e social. (grifo nosso) 

 

Nas vivências de lazer, ressalta-se o elemento lúdico como aspecto essencial, também 
presente em diversos momentos do cotidiano. Diante dessa relevância, buscaremos 
conceituar o lúdico a partir do pensamento de diferentes autores.  

 
 

CONCEITUANDO O LÚDICO 

 
“Pensamos que o significado existencial do homem se fundamenta nas 

atividades compartilhadas, principalmente naquelas em que o nexo são as 
atividades lúdicas.” (NEGRINE, 2001, p.21) 

 
Diversos autores buscam uma definição do lúdico e possuem diferentes pontos de vista. 
Inicialmente, podemos citar um dos precursores dos estudos sobre o tema, Huizinga 
(1980), segundo o qual o elemento lúdico está na base do surgimento e 
desenvolvimento da civilização como parte da cultura. Ao utilizar o termo jogo, afirma 
que representa uma categoria absolutamente primária da vida, tão essencial quanto o 
raciocínio e a sua capacidade de fabricar objetos.  
 
A pesquisadora Leila M. S. Pinto (1998) caracteriza o lúdico segundo os aspectos 
positivos perceptíveis nas vivências que possibilitam a integração dos indivíduos e 
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promovem o desenvolvimento individual e coletivo.  Dentre esses, destacam-se: o 
aumento do raciocínio; os laços afetivos construídos; o enfrentamento de dificuldades; o 
desenvolvimento da criatividade e os mecanismos de espaço e tempo, ampliando-os 
como espaço de liberdade.  
 
Nesse estudo, adotaremos o posicionamento de Marcellino, que prioriza as concepções 
que relacionam “o lúdico ‘não em si mesmo’, ou de forma isolada em essa ou aquela 
atividade (brinquedo, festa, jogo, brincadeira, etc.), mas como componente da cultura 
(entendida em sentido amplo) historicamente situada”. (MARCELLINO, 2003, p.28). 
Acrescenta-se ainda o pensamento de Santin (1994, p.87) ao afirmar que “o lúdico e a 
ludicidade só serão compreendidos no seu acontecer”.  
 
De acordo com os conceitos expostos pelos autores acima citados, apreende-se que a 
vivência lúdica possibilita a inter-relação entre os indivíduos, promovendo o 
desenvolvimento humano sob vários âmbitos, entre os quais se destaca o físico, o 
mental, o afetivo e o social. Ou seja, a prática da ludicidade é condição necessária à 
qualidade da vida humana, embora seja reconhecida, na maioria das vezes, parte apenas 
do universo infantil. Gáspari e Schwartz (2002, p.9) afirmam que o adulto “impõe a si 
próprio a perda gradativa de sua naturalidade, do prazer, da alegria, do convívio, da 
sensibilidade, da criatividade [...] do solidarizar-se, do rir, do sorrir e de seu potencial 
lúdico”. 
 
Nesse sentido, Dawsey (2001, p.35), sob uma perspectiva antropológica, ressalta a 
relevância dos elementos lúdicos na qualidade de vida 

 

Em se tratando de modos ou qualidades de vida, sinaliza-se, também, na 
história do Ocidente, a perda da capacidade do riso e das experiências mais 
ricas do lúdico [...] Na cultura popular da Idade Média e do Renascimento 
“o riso tem um profundo valor de concepção de mundo” (Bakhtin, 1993, 
p.59). Sua significação é positiva, regeneradora, criadora. Suscitando nos 
seres uma abertura para o inesperado, o riso associa-se a uma percepção da 
alegre transformação das coisas. 
 

Outro aspecto abordado nesse trabalho é a relação entre a saúde e a qualidade de vida, 
termos muitas vezes utilizados como sinônimos. Compreender a relação entre esses dois 
aspectos exige a definição e a diferenciação dos mesmos. 

 
 

 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 
 

“Atentar para a qualidade de vida provavelmente exigirá de todo nós a 
consciência de cultivar o interesse pela vida das outras pessoas e do nosso 

planeta, quer no momento presente, quer nas gerações futuras. Qualidade de 
vida é compromisso em aperfeiçoar a arte de viver e de conviver”. 

(MOREIRA, 2001, p.24-25) 
 

Qualidade de Vida é um tema extremamente complexo que comporta diversos sentidos 
e significados. Percebe-se nos últimos anos a crescente preocupação da população na 
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aquisição da qualidade de vida, a busca por mecanismos e, sobretudo, a adoção de 
posturas que favoreçam este aspecto. A Qualidade de Vida encontra-se também em 
evidência em diferentes áreas de conhecimento (antropologia, medicina, enfermagem, 
educação física, sociologia, lazer, entre outras), sendo tema de diversos estudos 
científicos. 
 
Evidencia-se a necessidade de uma abordagem do tema não focalizada em essa ou 
aquela área do conhecimento, mas em uma perspectiva interdisciplinar que objetive 
propiciar um desenvolvimento integral do sujeito, condicionante da melhoria da 
qualidade de vida. Com essa perspectiva, Seidl; Zannon (2004) afirmam que “sendo a 
qualidade de vida um construto eminentemente interdisciplinar, a contribuição de 
diferentes áreas do conhecimento pode ser valiosa e mesmo indispensável”. 
 
O estudo sobre a temática permite a constatação de que existem dois tipos de conceito 
sobre qualidade de vida, sendo um mais genérico e outro que se refere à qualidade de 
vida em saúde. Apesar de ser considerado muitas vezes algo abstrato, subjetivo e difícil 
de definir e mensurar, diversos autores tem se dedicado a esse objetivo, embora 
reconheçam que a análise do termo deva ser individual. 
 
A pesquisa realizada por Seidl; Zannon (2004) permitiu a análise de alguns conceitos 
sobre qualidade de vida em saúde, dentre os quais podemos destacar o de Cleary et al, 
“refere-se aos vários aspectos da vida de uma pessoa que são afetados por mudanças no 
seu estado de saúde, e que são significativas para a sua qualidade de vida.”. A saúde 
aparece, dessa forma, como fator essencial na concepção de qualidade de vida, o que 
demonstra que, muitas vezes, diversos outros fatores relevantes não são considerados. 
 
Um avanço nesse sentido pode ser percebido pela apresentação da definição, de acordo 
com Seidl; Zannon (2004), adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que 
considera a qualidade de vida como “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na 
vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a 
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Esse conceito compreende 
diversos aspectos que influenciam na percepção da qualidade de vida do sujeito, 
considerando a percepção sobre quatro dimensões (física, psicológica, do 
relacionamento social e do ambiente). 
 
Minayo et al (2000) contribuem para a ampliação do debate ao reconhecerem que o 
termo abrange diversos significados e consideram-no uma “construção social com a 
marca da relatividade cultural”. De acordo com esses autores, qualidade de vida trata-se 
de  

 

Uma representação social criada a partir de parâmetros subjetivos (bem-estar, 
felicidade, amor, prazer, realização pessoal), e também objetivos, cujas 
referências são a satisfação das necessidades básicas e das necessidades 
criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de determinada 
sociedade. 

 
A partir desse conceito aborda-se a relação da qualidade de vida com a saúde. Percebe-
se uma crescente aproximação dos termos demonstrada pelas discussões no âmbito da 
saúde sobre a qualidade de vida dos usuários do SUS, constando inclusive como um dos 
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objetivos centrais do Programa de Saúde da Família. Essa aproximação representa uma 
ampliação quanto à definição de saúde. 
 
Nesse contexto, podemos citar o conceito definido pelo Ministério da Saúde, ampliado 
pela legislação, “considerando-o um resultado de vários fatores determinantes e 
condicionantes, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, 
trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais”. A 
adoção desse conceito reflete a necessidade de ações conjuntas nas diversas esferas da 
sociedade. 
 
Evidencia-se a necessidade da superação de um conceito de saúde pautado no modelo 
biomédico reducionista, fruto da fragmentação do corpo e da supervalorização da 
doença. Tais conceitos concebem saúde apenas como ausência de doença, sem a 
compreensão dos fatores sociais, culturais e históricos que interferem nesse processo. É 
importante compreender os diferentes aspectos da existência humana e reconhecer a 
interligação e interdependência existente entre eles. 
 
Dessa forma, ao buscar um conceito de saúde que orientasse esse trabalho optou-se por 
Mendes (2007, p.129) 

 

A saúde não se restringe somente aos aspectos individuais, nem muito menos 
apenas aos aspectos coletivos. Ela está relacionada à constante busca pelo 
equilíbrio do corpo humano com o ambiente em que vive, nos fazendo 
perceber que depende de múltiplos fatores, biológicos, culturais, sociais e 
históricos [...] 

 

 
O SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO 
No Brasil, é atribuição do Estado a manutenção dos direitos sociais, tais como 
educação, segurança e saúde. A ação do estado efetua-se por meio de políticas públicas, 
que de acordo com Amaral (2004, p. 183) define-se “como toda atividade política que 
tem objeto específico assegurar, mediante a intervenção do Estado, o funcionamento 
harmonioso da sociedade, suplantando conflitos e garantindo a manutenção do sistema 
vigente.”.  
 
No âmbito da saúde, identifica-se o Sistema Único de Saúde como política pública de 
Estado, reconhecida pela Constituição Federal de 1988 e implementada a partir 1990, 
por meio de Leis Orgânicas. A institucionalização do SUS é fruto dos ideais e das lutas 
do Movimento da Reforma Sanitária iniciada nos anos 70, e representou uma mudança 
de postura na atuação em saúde pública.  
 
De acordo com a Lei 8.080 de 1990 “O 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, constitui o Sistema Único 
de Saúde - SUS.”. 
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O SUS é composto por diferentes programas e sua estratégia principal de atuação é o 
Programa Saúde da Família implementado a partir de 1995. Seu principal objetivo é 
reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo 
tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a 
qualidade de vida dos brasileiros. Suas estratégias priorizam a prevenção, promoção e 
recuperação da saúde das pessoas, centralizando o seu atendimento no usuário, de 
acordo com os princípios e diretrizes do SUS. (BRASIL, 2008a). 
 
O SUS organiza-se e atua de acordo com os seguintes princípios: a universalidade do 
acesso aos serviços, a integralidade da assistência, preservação da autonomia, igualdade 
da assistência, a descentralização político-administrativa e controle social da gestão. 
Não nos deteremos em explicar cada um destes termos, mas verifica-se a necessidade da 
compreensão da integralidade para a obtenção do objetivo desse estudo. 
 
O princípio da integralidade vem sendo abordado por diversos autores. Com base no 
texto constitucional, Carvalho (2007, p.66) afirma que  

 
A integralidade implica, para além da articulação e sintonia entre as 
estratégias de produção da saúde, a ampliação da escuta dos trabalhadores e 
serviços de saúde na relação com os usuários, na dimensão individual e 
coletiva, de modo a deslocar a atenção da perspectiva estrita do seu 
adoecimento e dos seus sintomas para o acolhimento de sua história de suas 
condições de vida e de suas necessidades em saúde, respeitando e 
considerando suas especificidades e suas potencialidades [...] 

 

A integralidade representa a adoção de uma nova postura baseada em um conceito de 
saúde que compreende o ser como um todo, contrapondo-se a uma ótica reducionista e 
fragmentada da atenção em saúde tradicional. Por ser centrada no indivíduo, possibilita 
um cuidado transformador e uma assistência ampliada ao usuário. 
 
Fontoura; Mayer (2006), ao reconhecer a integralidade como uma das diretrizes 
principais do Sistema Único de Saúde, afirmam que para esta seja alcançada, é 
necessário “repensar a formação dos profissionais que ainda é centrado no aprendizado 
técnico racional e valoriza os aspectos biológicos, isolando os indivíduos”. Acrescenta-
se ainda que 

 

Isso envolve trabalhar com um conceito mais amplo de saúde, com a idéia de 
equipe, com a ampliação do conceito de cuidado colocando as necessidades 
do usuário como centro do pensamento e da produção do cuidado. A 
integralidade como conceito estrutural [...] tem em vista um sistema de saúde 
centrado no usuário e busca uma visão direcionada à idéia da totalidade do 
sujeito, avesso à fragmentação. (FONTOURA;  MAYER, 2006). 

 

Ainda de acordo com o pensamento dessas autoras, ressalta-se s necessidade de reflexão 
sobre a prática do cuidado, do acolhimento e da humanização. Esses conceitos estão 
interligados no âmbito da saúde. Não é possível falar em atendimento integral sem 
abordar a necessidade da humanização na saúde. 
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Percebe-se deste modo a aproximação entre o princípio da Integralidade e a 
Humanização, que é um dos temas centrais desse estudo. 

 
 

HUMANIZAÇÃO 
Em relação ao conceito de humanização, Trindade (2006) afirma que este se refere 
geralmente ao “tornar-se humano, pensar no próximo, como fonte de poder amenizar 
tensões conflitos, acentuar as ações solidárias, uma visão mais comprometida com as 
relações [...]”. Entretanto, como é possível falar em tornar o homem mais humano? Esse 
questionamento é acompanhado por outro, o que retira o caráter humano do homem? 
Não nos deteremos a essa questão, mas verifica-se a necessidade de realizar um breve 
comentário á partir da síntese do pensamento de alguns autores, para compreender em 
que conjuntura o conceito de humanização se insere no atual contexto. 
 
O homem é essencialmente um ser social, no entanto, com a evolução das últimas 
décadas o que se percebe é uma segmentação e a uma valorização da individualidade. 
Isso é possibilitado pelo desenvolvimento de diversas tecnologias que acabam por 
transformar as relações sociais pautadas agora no resultado e condicionadas pelas 
máquinas. Podemos acrescentar ainda o pensamento de Casate; Corrêa (2005) ao 
afirmar “considera-se que o desenvolvimento tecnológico vem dificultando as relações 
humanas, tornando-as frias, objetivas, individualistas e calculistas”. Isso é fruto 
especialmente da busca por resultados e pela superação de si, que se torna a superação 
dos outros nesta sociedade moderna “desumanizada”. Evidenciam-se a objetivação e a 
racionalização como os principais aspectos que tornam as relações “desumanizadas”. 
 
Embora seja um tema evidenciado nos últimos anos, a Humanização em Saúde é um 
tema presente desde o final da década de 50 em estudos científicos especialmente na 
área de enfermagem (CASATE; CORRÊA, 2005). O termo surge no momento em que 
algumas práticas são consideradas “desumanizantes”, seja no atendimento dos pacientes 
ou relacionada aos profissionais. 
 
A necessidade da humanização no ambiente da saúde surge da constatação das falhas no 
atendimento aos usuários do sistema. Dentre as quais, pode-se destacar, além das 
deficiências quanto à estrutura e equipamentos necessários, a longa espera no 
atendimento, as filas e a imensa quantidade de pessoas. Essas práticas “desumanizantes” 
são também reflexos da concepção de saúde reducionista e fragmentada que objetiva o 
paciente, tratando apenas a doença, exigindo um não-envolvimento afetivo com o 
paciente, negando-lhe uma identidade e a compreensão de suas necessidades como um 
ser social-histórico e uno. 
 
Nesse sentido, Casate; Corrêa (2005) citam uma afirmação de um autor em 1962, “o 
doente é um número, um caso, objeto de atividades, mas não um centro de interesse; 
permanece geralmente sem esclarecimentos sobre a própria sorte e sem explicação 
sobre o que lhe é imposto”. Embora o referido estudo tenha sido realizado há quatro 
décadas, essa realidade ainda pode ser observada nos dias atuais.  
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No que se refere às dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde que 
caracterizam situações “desumanizantes”, podemos citar as constantes cobranças pelas 
autoridades superiores, a falta de apoio estrutural e institucional, a constante exposição a 
situações de tensão no ambiente de trabalho e a racionalização da atuação. É preciso 
reconhecer o papel fundamental que o profissional tem no processo de humanização em 
saúde. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de investimentos em estrutura, em 
condições de trabalho e na formação desses profissionais. 
 
Ainda nesse contexto, Casate; Corrêa (2005) acrescentam  

 

Humanizar a relação com o doente realmente exige que o trabalhador 
valorize a afetividade e a sensibilidade como elementos necessários ao 
cuidar. Porém, compreendemos que tal relação não supõe um ato de caridade 
exercido por profissionais abnegados e já portadores de qualidades humanas 
essenciais, mas um encontro entre sujeitos, pessoas humanas, que podem 
construir uma relação saudável, compartilhando saber, poder e experiência 
vivida. 
 

Acrescenta-se ainda Pessini; Bertachini apud Souza; Moreira (2008) que defendem “a 
ligação da humanização com a “essência do ser”, remetendo a uma historicidade do 
humano como condição para o re-conhecimento do direito de cuidar e ser cuidado com 
qualidade.”. A humanização é evidenciada dessa forma como aspecto fundamental para 
nortear as práticas desenvolvidas em saúde.  
 
No entanto, Souza; Moreira (2008) alertam que 

 

[...] torna-se necessário aumentar o grau de reflexividade acerca do seu uso 
como um conceito que orienta práticas, sob pena de perdermos seu possível 
potencial transformador e incorrermos na armadilha da mera repetição de 
uma palavra de ordem vazia e sem sentido. 
 

 
A HUMANIZAÇÃO ENQUANTO PROJETO POLÍTICO 
A humanização é introduzida no campo das políticas públicas assim como o direito 
social a saúde, sendo inserida por meio da Política Nacional de Humanização (PNH) em 
2003, que apresenta a humanização como eixo norteador das práticas de atenção e 
gestão em todas as instâncias do SUS. A PNH é conhecida como o programa 
HumanizaSUS que busca a sistematização de experiências do chamado “SUS que dá 
certo” (BRASIL, 2008b). 
 
Justifica-se a proposta da PNH pela necessidade de um amplo debate sobre os modelos 
de gestão e de atenção em saúde, sobre o controle social e a formação dos profissionais; 
e a necessidade de apresentar alternativas que conduzam a uma transformação. 
Pretende-se a superação de iniciativas que representam apenas atitudes de caráter 
“filantrópico, voluntárias e reveladoras de bondade, um ‘favor’, portanto, e não um 
direito à saúde”. Desse modo, “humanizar é, então, ofertar atendimento de qualidade 
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articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de 
cuidado e das condições de trabalho dos profissionais.” (BRASIL, 2008c).  
 
É importante ressaltar que a Política de Humanização é caracterizada como uma 
construção coletiva que deve resultar não só na produção de saúde, mas também na 
produção de sujeitos. Isso se deve especialmente pelo fato da humanização representar 
essencialmente uma troca de saberes entre os sujeitos da ação. 
 
Os princípios orientadores da PNH são: a inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos 
processos de produção de saúde; a transversalidade e a autonomia e protagonismo dos 
sujeitos. Valoriza-se dessa forma a integração entre os diversos sujeitos, nos diferentes 
âmbitos da saúde pública, fortalecendo a co-gestão e a interdependência das práticas no 
processo de humanização. 
 
A Política Nacional de Humanização visa prioritariamente, com a adoção de novas 
posturas nas práticas em saúde e a implementação de projetos, a redução das filas e do 
tempo de espera, por meio de um atendimento acolhedor; garantindo aos usuários do 
SUS as informações necessárias e aos trabalhadores uma capacitação permanente; além 
de fomentar a gestão participativa. 
 
Enfatiza-se a necessidade da implantação concreta das propostas que integram a Política 
Nacional de Humanização em todas as instâncias do SUS. Com essa perspectiva 
podemos acrescentar ainda que 

 

Num momento em que o país assume clara direção em prol de políticas 
comprometidas com a melhoria das condições de vida da população, as 
políticas de saúde devem contribuir realizando sua tarefa primária de 
produção de saúde e de sujeitos, de modo sintonizado com o combate [...] à 
miséria social e na luta pela garantia dos princípios éticos no trato com a vida 
humana. (BRASIL, 2008c) 

 

Norteado por essa discussão, esse estudo compreendeu a análise documental das 
diretrizes e dos princípios que orientam as práticas apresentadas pelos programas que 
compõem as Políticas Públicas de Saúde, com ênfase na Política Nacional de 
Humanização. O estudo possibilitou o exame de três publicações importantes da PNH: 
HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização (2004); Grupo de Trabalho de 
Humanização (2008) e HumanizaSUS: documento base para gestores e trabalhadores 
do SUS (2008). 
 

 
REFLEXÕES INICIAIS SOBRE A PNH E A ATUAÇÃO DO TECNÓLOGO 
Os documentos da Política Nacional de Humanização (PNH), permitem a compreensão 
de como as ações do HumanizaSUS são planejadas e como deverão ocorrer. Em todas 
as publicações percebe-se uma concepção de humanização no sentido da valorização 
dos diferentes sujeitos envolvidos, articulada com um conceito de saúde “que não se 
reduz à ausência de doença, mas a uma vida com qualidade” (BRASIL, 2008d). 

980 
 



    
V Congresso de Iniciação Científica do CEFET-RN  

Natal/RN - 2008 
 
Percebe-se assim uma compreensão de saúde relacionada à aquisição da qualidade de 
vida, aspecto importante na produção dos sujeitos. 
 
O termo qualidade de vida aparece nos documentos da PNH voltado especialmente para 
a valorização e o cuidado dos trabalhadores em saúde. O HumanizaSUS engloba, como 
um dos eixos de sua atuação, a promoção de Programas de Qualidade de Vida no 
Trabalho. Tais programas devem ser desenvolvidos por profissionais capacitados. 
Evidencia-se, dessa forma, um possível espaço a ser conquistado pelos tecnólogos de 
Lazer e Qualidade de Vida. 
 
A análise documental permitiu ainda a constatação de que a humanização se 
operacionaliza com a “construção de diferentes espaços de encontro entre sujeitos [...]; a 
construção e a troca de saberes”, propiciadas pelo desenvolvimento de ações por 
equipes multiprofissionais. Objetiva-se a melhoria da integração entre os profissionais e 
destes com os usuários (BRASIL, 2008d). Neste sentido, o profissional de Lazer e 
Qualidade de Vida pode atuar de forma a articular ações que possibilitem a interação 
entre os trabalhadores em saúde, por meio de atividades lúdicas que valorizem e 
propiciem a motivação da equipe para trabalhar com os usuários. 
 
O potencial das atividades lúdicas pode ser explorado ainda pelos profissionais de Lazer 
e Qualidade de Vida, atuando no âmbito da saúde, ao promover práticas que contribuam 
para a produção de sujeitos. Essas atividades podem propiciar uma reflexão sobre si, 
além de representar uma forma de expressão, contribuindo para o desenvolvimento 
integral dos indivíduos. Dessa forma, ressalta-se que as vivências lúdicas condizem com 
o princípio da integralidade, pois são centralizadas na subjetividade e compreendem o 
ser como um todo. 
 
O Documento base para gestores e trabalhadores do SUS (BRASIL, 2008d) menciona 
o despreparo dos profissionais para lidar com a dimensão subjetiva que toda prática de 
saúde supõe. Isso se deve ao fato da formação acadêmica muitas vezes não propiciar 
essa visão. Em relação a este ponto, verifica-se um aspecto positivo da atuação do 
profissional de Lazer e Qualidade de Vida, pois a formação acadêmica deste vislumbra 
o protagonismo dos sujeitos e o reconhecimento de suas especificidades.  
 
A PNH constrói a sua estrutura baseado no fomento de grupalidades, de redes, pois 
como foi citado anteriormente trata-se de uma construção coletiva. Entre os dispositivos 
da PNH, destacamos o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), no qual podem estar 
inseridos “todos aqueles que estejam implicados na construção de propostas para 
promover as ações humanizadoras”, pois o que define o GTH é “menos sua composição 
do que seu modo de operar” (BRASIL, 2008e). Deste modo, o profissional de Lazer e 
Qualidade de Vida pode estar inserido neste contexto, pois o GTH é formado por uma 
equipe multidisciplinar. 
 
A Cartilha do GTH menciona a possibilidade de outras pessoas serem convidadas para 
“ajudar a refletir sobre um assunto específico ou para coordenar uma atividade 
particular, como um trabalho corporal ou lúdico”. Este dado reforça a possibilidade da 
inserção do tecnólogo no grupo, além de demonstrar o reconhecimento das atividades 
corporais ou lúdicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Adotamos uma concepção de saúde relacionada a diversos aspectos individuais, sociais, 
biológicos, culturais e históricos, dentre os quais é possível inserir o lazer.  
Compreendemos, assim, o lazer como uma prática educativa, permeada pela ludicidade, 
que pode contribuir para a prevenção e promoção da saúde. Essas práticas oportunizam 
a construção de vínculos sociais, o desenvolvimento pessoal e coletivo. Com base na 
discussão realizada ao longo deste artigo, podem-se construir algumas relações entre 
Lazer, Qualidade de Vida e Saúde à medida que se compreende a relevância destes 
aspectos na vida dos indivíduos e, especificamente, dos usuários do Sistema Único de 
Saúde.  
 
A análise documental permitiu o reconhecimento da relevância da proposta de 
Humanização, enquanto Política Pública que objetiva a reestruturação da assistência em 
saúde, reafirmando os princípios do SUS e apontando novos caminhos. Possibilitou 
também a constatação de que o termo qualidade de vida está presente enquanto 
dispositivo de valorização dos trabalhadores em saúde e da melhoria do trabalho. 
 
As propostas da Política Nacional de Humanização, em seus objetivos, princípios e 
métodos, apresentam elementos que justificam a inserção do profissional de Lazer e 
Qualidade na equipe multidisciplinar de saúde. As contribuições do profissional de 
Lazer e Qualidade de Vida referem-se à promoção de atividades de valorização dos 
sujeitos envolvidos, contemplando ações que possibilitem a aquisição da Qualidade de 
Vida. Sua atuação pode contribuir ainda para a melhoria da ambiência e do acolhimento 
no SUS, além de articular propostas que visem à autonomia dos sujeitos por meio de 
vivências lúdicas. 
 
Por fim, ressalta-se que a atuação desse profissional deve ser norteada por 
conhecimentos teóricos aprofundados. Embora este estudo apresente um caráter 
preliminar, espera-se que possa servir como base para novos estudos que objetivem 
apontar possibilidades concretas da atuação profissional do Tecnólogo em Lazer e 
Qualidade de Vida no âmbito da Humanização, podendo servir ainda como base para a 
construção de propostas que contemplem essas áreas. 
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RESUMO 
O presente artigo apresenta um recorte da pesquisa em andamento intitulada “Na 
contramão da disciplinarização dos corpos: as atividades lúdicas, as Unidades de Saúde 
e a intersetorialidade”. Objetivamos realizar um diagnóstico das atividades lúdicas 
desenvolvidas no Programa Saúde da Família (PSF) em Natal no Rio Grande do Norte, 
identificando os desejos e as necessidades dos usuários, no intuito de contribuir ainda 
com a elaboração de estratégias intersetoriais que viabilizem a articulação entre os 
núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e as Unidades de Saúde da 
Família (USF). O estudo de campo está sendo realizado nas 34 unidades de saúde da 
capital, distribuídas em quatro distritos sanitários da Rede Municipal. Neste artigo, 
apresentamos uma discussão teórica sobre as relações de poder e de contra poder com 
base em alguns estudos de Michel Foucault, visando contribuir com a construção de 
saberes e práticas em saúde que caminhem na contramão da disciplinarização dos 
corpos. A seguir socializamos informações advindas do estudo de campo, mostrando os 
discursos dos usuários e gestores entrevistados sobre o que sentem ao vivenciarem as 
atividades lúdicas e seus desejos e necessidades. A continuidade e o aprofundamento do 
estudo poderão possibilitar a ampliação do conhecimento construído sobre as temáticas 
do lazer e da saúde, com foco na ludicidade e na intersetorialidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo, Ludicidade, Saúde, Educação, Lazer.  
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NA CONTRAMÃO DA DISCIPLINARIZAÇÃO DOS CORPOS: AS 

ATIVIDADES LÚDICAS E A SAÚDE 
 
 

INTRODUÇÃO 
A pesquisa intitulada “Na contramão da disciplinarização dos corpos: as atividades 
lúdicas, as unidades de saúde da família e a intersetorialidade” foi aprovada pelo 
Ministério do Esporte através da Rede CEDES em 2008. Essa pesquisa é a 
continuidade, aprofundamento e ampliação de um estudo financiado pelo CNPq em 
2007 através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação.  
 
Objetivamos nessa pesquisa trazer mais elementos e aprofundar as análises do 
mapeamento das atividades lúdicas que são oferecidas para os usuários das 34 Unidades 
de Saúde da Família de Natal/RN e da identificação de suas necessidades e desejos. 
Além disso, pretendemos contribuir com a elaboração de estratégias intersetoriais que 
possibilitem a esses usuários vivenciar atividades lúdicas oferecidas pelos Núcleos do 
Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), bem como aproximar os participantes do 
programa das unidades de saúde de suas comunidades.   
 
Para a elaboração desse artigo, iremos apresentar um recorte da pesquisa. 
Primeiramente, apresentamos uma discussão teórica sobre as relações de poder e de 
contra poder com base em alguns estudos de Michel Foucault, visando contribuir com a 
construção de saberes e práticas em saúde que caminhem na contramão da 
disciplinarização dos corpos. A seguir socializamos informações advindas do estudo de 
campo, mostrando os discursos dos usuários e gestores entrevistados sobre o que sentem 
ao vivenciarem as atividades lúdicas e seus desejos e necessidades.  
 
A continuidade e o aprofundamento do estudo poderão possibilitar a ampliação do 
conhecimento construído sobre as temáticas do lazer e da saúde, com foco na ludicidade 
e na intersetorialidade. 
   
 
A DISCIPLINARIZAÇÃO DOS CORPOS E A SOCIEDADE HODIERNA 

Em todas as épocas e sociedades se revelam os gestos de controle sobre os corpos, as 
formas de poder e ações histórico-culturais que se introjetam sutilmente no interior de 
cada ser humano a partir da mais tenra idade. Todas as técnicas ligadas aos corpos e 
atuantes sobre estes, os condicionam social e culturalmente, tornando-os úteis. Cada 
corpo é, portanto, fabricado, moldado segundo as particularidades culturais de técnicas e 
instrumentos disciplinares. Em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de 
poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações 
(FOUCAULT, 1987). 
 
O modo de produção, vigente na atual sociedade ocidental, e os mecanismos simbólicos 
submetidos a este modelo se encarregam de difundir e reproduzir os paradigmas 
estruturantes do capital. As relações de poder desenvolvidas em meio a esta sociedade e 
em simbiose com seus instrumentos de controle e dominação, não se eximem de 
reproduzir e manter as condições de dominação e disciplinas que perpetuam sua 
ideologia e fabricam corpos dóceis necessários, também, à sua manutenção. 
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Para Foucault (1987), as disciplinas são métodos que permitem o controle minucioso 
das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem 
uma relação de docilidade-utilidade. Estes conjuntos de dispositivos de domesticação 
disciplinar estão presentes por todo o corpo social, nos métodos pedagógicos, militares, 
fabris, medicinais e se refletem nos hábitos, desejos e subjetividades de cada corpo. 

 
Dentre estes mecanismos, as disciplinas médicas e hospitalares também se inserem em 
relações de poder que submetem o sujeito a processos de individualização corporal. 
Suas classificações, alinhamentos e separações, ainda que façam parte das técnicas 
médicas, contribuem para a individualização e fragmentação dos corpos.  
 
As alegrias, as tristezas, os sentimentos, emoções, desejos e interesses de cada indivíduo 
são simbolicamente expressos através da linguagem corporal. Neste sentido, embora os 
processos de fabricação corporal sejam extremamente importantes para que os 
indivíduos possam coexistir, se o corpo é submetido ao exacerbamento destas técnicas 
de dominação inclusas no processo de socialização, lhe é restrito um fundamental 
diálogo para sua interação consigo e com o outro.  
 
Desta forma, aliando-se as práticas em saúde com novos elementos capazes de 
flexibilizar as relações de poder entre o cuidador e o paciente de forma a reconstruí-las e 
contribuir para o estreitamento da relação entre seus atores, poder-se-á contribuir para a 
desburocratização destes corpos exacerbadamente disciplinados. 
 
 
ESPAÇOS DE RESISTÊNCIAS 
Com vistas a contribuir com saberes e práticas em saúde que caminhem na contramão 
da disciplinarização dos corpos, buscamos elementos que colaborem com a reflexão 
sobre as relações de poder instauradas sobre o corpo e que estão pulverizadas pela 
sociedade. Buscamos refletir não somente sobre as possibilidades de aceitação desses 
modelos, mas também sobre possibilidades de abrir espaços capazes de gerar 
resistências a esses ditames, pois como revela Foucault (1979), nem o poder é total, nem 
ocorre de modo unilateral. Um dos pontos relevantes a se destacar é que o poder não 
pode ser visualizado somente de modo negativo, pois como destaca o autor, todo 
discurso gerador de poder, possui no seu interior, um discurso do contra poder.  
 
Desse modo, o caráter relacional do poder nos faz perceber que podem existir brechas, 
pontos móveis e transitórios nas relações humanas que suscitem lutas, enfrentamentos, 
possibilidades de resistências à disciplinarização dos corpos. Para tanto, o corpo 
humano não pode ser reconhecido somente como objeto de intervenção, mas também 
como sujeito da existência. O corpo supliciado, torturado e disciplinado também é capaz 
de brigar pelos seus direitos e de sentir prazer.  
 
Essa complexidade da condição humana é abordada por Mendes (2007, p.126), quando 
a autora diz que: 
 

O corpo humano é vivo, intersubjetivo, orgânico, histórico, sexuado, capaz 
de criar, de imaginar, de pensar, de sentir dor e prazer, de trabalhar, de 
festejar e ficar ocioso, provocar encontros e desencontros, capaz de se 
comunicar até mesmo pelo que silencia, de atribuir sentido às suas 
experiências vividas, de construir e reconstruir valores. (...) O corpo humano 
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é totalidade e abertura, um ser bruto em constante metamorfose, situado em 
relações de poder, capaz de ser dominado e tomar decisões, de ser retificado 
e de realizar acrobacias. 
 
 

Diante do reconhecimento dessa compreensão de corpo, nos propomos a construir 
discursos e práticas educativas em saúde que refutem uma postura normativa guiada por 
modelos determinísticos fundamentados na ideologia do ser saudável. Discursos e 
práticas educativas em saúde que se contraponham aos poderes biopolíticos1. 
 
Compreendemos então, que para caminharmos na contramão da disciplinarização dos 
corpos, as atividades lúdicas são vislumbradas nessa pesquisa como possibilidade de 
abrir espaço para a atenção ao corpo e os cuidados com a saúde e ao mesmo tempo 
permitir uma ligação à ação humana pública e coletiva.  
 
O lúdico não está restrito às brincadeiras infantis. Pode se manifestar também nas festas, 
nos esportes, nas apresentações teatrais, nas apresentações musicais, ou em qualquer 
espaço onde haja divertimento, alegria e prazer, como podemos perceber no estudo de 
Huizinga (1990), ao considerar o lúdico como construção cultural que pode ser 
reconstruída conforme cada contexto histórico social.  
 
Desse modo, as atividades lúdicas são compreendidas como dimensões da cultura 
humana relevantes para a emancipação e o desenvolvimento humano de acordo com as 
especificidades de cada grupo.  Segundo Camargo (1998), atualmente, tem-se 
valorizado a importância do lúdico, sobretudo a terapêutica. A terapia através do 
brincar, a ludoterapia, é bastante difundida em hospitais, clínicas e consultórios. É um 
processo paulatino, mas o lúdico tem mostrado seu potencial e contribuições na vida do 
homem. 
 
Para o nosso estudo, nos direcionamos para as Unidades dos Programas de Saúde da 
Família (PSF) da cidade de Natal/RN. Tal direcionamento levou em consideração a 
relevância de tais programas, por se apresentarem como estratégias de reorientação do 
modelo assistencial pautadas nos princípios da universalidade, integralidade e eqüidade, 
através do trabalho interdisciplinar, com vistas a incluir a família, ultrapassar o cuidado 
à saúde focalizado na doença e oferecer práticas democráticas e participativas para 
determinadas populações (BRASIL, 1997). 
 
A pesquisa englobou as 34 Unidades de Saúde da Família (USF) do município de 
Natal/RN, distribuídas em quatro Distritos Sanitários: Distrito Norte I; Distrito Norte II; 
Distrito Leste e Distrito Oeste. No Distrito Sul, não existem USFs, mas apenas unidades 
básicas de saúde. 
 
Propomo-nos a escutar os usuários das Unidades de Saúde da Família da cidade de 
Natal, com vistas a registrar o que sentem ao experienciar as atividades lúdicas, suas 
necessidades e desejos, pois concordamos com Foucault (2006), que para o “cuidado de 
si”, o outro é indispensável. O “cuidado de si” não está relacionado a uma prática de 
solidão que exacerba o individualismo, mas sim a uma verdadeira prática social.   
 

                                                 
1 Para Foucault (1988), os poderes biopolíticos contribuem com a instauração de uma administração 
calculista dos modos de viver. 

1000 
 



 
    

V Congresso de Iniciação Científica do CEFET-RN  
Natal/RN - 2008 

 
 
CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES LÚDICAS PARA A SAÚDE 
Diante desse contexto, evidencia-se a necessidade de reconhecer as especificidades de 
cada usuário como sujeito de sua história, na busca pela aquisição da saúde. Deste 
modo, realizou-se a entrevista com 185 (cento e oitenta e cinco) usuários das unidades 
de saúde, com faixa etária entre oito e oitenta e um anos, sendo que 109 (cento e nove) 
participam sistematicamente das atividades lúdicas desenvolvidas nas USFs. Cerca de A 
pesquisa contemplou ainda, nesta fase, os gestores das 34 (trinta e quatro) Unidades de 
Saúde da Família distribuídas nos Distritos Sanitários da Rede Municipal de Saúde. 
 
Constatou-se que as principais atividades desenvolvidas são festas, passeios, 
caminhadas e artes manuais, além do teatro, coral, dança, jogos e grupos específicos, 
entre outras atividades. Observou-se também que essas atividades, são geralmente 
destinadas a usuários com mais de cinqüenta anos, que representam o público mais 
presente nas USFs. 
 
Durante a realização das entrevistas, buscou-se identificar as sensações e a importância 
das atividades lúdicas para os usuários que participam, bem como as possíveis 
contribuições das atividades lúdicas para a saúde percebidas pelos usuários e gestores 
das USFs. As informações obtidas propiciam o reconhecimento da potencialidade das 
atividades lúdicas, além de contribuir para a superação dos preconceitos relacionados ao 
lúdico. 
 
Os gestores entrevistados reconhecem as diversas contribuições que as atividades 
lúdicas oferecem aos usuários, no que se refere à melhoria da saúde. Dentre os aspectos 
citados, destacam-se: 
  

• Redução no uso de medicação; 
• Amenização de sintomas; 
• Promove a socialização; 
• Melhoria na Qualidade de Vida; 
• Promoção de bem-estar; 
• Satisfação/motivação/estímulo; 
• Ajuda no combate a problemas emocionais; 
• Ajuda a esquecer os problemas; 
• Elevação da auto-estima; 
• Representa um aprendizado; 
• Alívio das tensões; 
• Apresenta-se como uma opção de lazer; 
• Aproximação da USF; 
• Redução no fluxo de atendimentos; 
• Combate à ociosidade; 
• Potencializa o desenvolvimento humano; 
• Proporciona uma visão integral do sujeito; 
• Auxilia na prevenção de doenças; 
• Desenvolvimento de valores. 

 
Diante dessas informações, é possível identificar diferentes aspectos que contribuem 
para a construção de discursos, no âmbito da saúde, de uma contra-hegemonia, que 
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superem o modelo biomédico tradicional. O PSF surge como estratégia de superação 
deste modelo, objetivando, por meio da prevenção, a melhoria do cuidado em saúde. 
Este programa é pautado, principalmente, no princípio da integralidade. 
 
Carvalho (2007, p.66), com base no texto constitucional, afirma que 
 

A integralidade implica, para além da articulação e sintonia entre as 
estratégias de produção da saúde, a ampliação da escuta dos trabalhadores e 
serviços de saúde na relação com os usuários, na dimensão individual e 
coletiva, de modo a deslocar a atenção da perspectiva estrita do seu 
adoecimento e dos seus sintomas para o acolhimento de sua história de suas 
condições de vida e de suas necessidades em saúde, respeitando e 
considerando suas especificidades e suas potencialidades [...] 
 

Esta visão integral do sujeito é mencionada na entrevista com os gestores. São 
reconhecidos diferentes aspectos que envolvem a melhoria da saúde destes usuários, não 
somente relacionados às doenças, como a amenização dos sintomas e a redução da 
medicação, por exemplo. É importante destacar ainda que foi mencionado que as 
atividades lúdicas contribuem para a saúde dos usuários, pois representam uma opção 
de lazer. Isso demonstra um avanço na ampliação da concepção de saúde, que envolve 
diversos aspectos da vida do homem, dentre estes o lazer. 
 
Os usuários foram questionados quanto à importância das atividades lúdicas e o que 
sentem ao participar delas, o que possibilitou uma multiplicidade de respostas, pois o 
lúdico possui um caráter subjetivo. Os usuários afirmaram que a importância dessas 
atividades deve-se ao fato deles perceberem nas práticas uma oportunidade de realizar 
algo, fugir da rotina, além de representar um aprendizado, uma terapia, uma forma de 
possibilitar novas amizades ou de encontra-se com os amigos, de conviver melhor com 
a doença, diminuindo as dores, amenizando os efeitos do stress e a ansiedade, além de 
ser uma distração e um divertimento. Entre as sensações citadas, destacamos o bem-
estar, a felicidade, o ânimo, a satisfação, a disposição, a flexibilidade, o sentimento de 
valorização e auto-estima, o alívio e a sensação de se sentirem mais vivos. 
 
Dentre as contribuições que essas atividades proporcionam para a saúde citadas pelos 
usuários, destacamos: 
  

• Proporciona bem-estar; 
• Evita enfermidades; 
• Aumenta a disposição; 
• Renovação e descontração; 
• Revigora a saúde; 
• Reduz a medicação; 
• Diminui problemas de pressão; 
• Ajuda no combate a depressão; 
• Propicia relaxamento; 
• Diminui o stress; 
• Esquecem os problemas; 
• Reduz as dores; 
• Proporciona tranqüilidade; 
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• Torna os usuários mais alegres; 
• Incentivo ao cuidado com o corpo; 
• Troca de saberes; 
• Diminui a ansiedade; 
• Contribui para a melhoria da qualidade de vida. 

 
Essas informações obtidas demonstram as diversas contribuições que as atividades 
lúdicas trazem para a vida dos usuários do PSF, na melhoria da saúde e na qualidade de 
vida. Demonstram também que, apesar dos preconceitos existentes em torno do lúdico, 
a sua importância é percebida nas diferentes faixas etárias, com destaque para os adultos 
e idosos que predominam neste estudo. 
 
Neste sentido, embora Gáspari; Schwartz (2002, p.9) considerem que o adulto “impõe a 
si próprio a perda gradativa de sua naturalidade, do prazer, da alegria, do convívio, da 
sensibilidade, da criatividade [...] do solidarizar-se, do rir, do sorrir e de seu potencial 
lúdico”, percebe-se que, nas atividades lúdicas desenvolvidas nas USFs, esse “re-
encontro” tem sido concretizado. 
 
É importante destacar também que foi mencionado que as atividades lúdicas 
representam também um incentivo ao cuidado com o corpo, no entanto é preciso 
investigar de que forma este cuidado se apresenta nestas vivências, se pautado na 
padronização ou se representa um novo discurso. 
 
 
NECESSIDADES E DESEJOS DOS USUÁRIOS 
Além de buscar captar as percepções dos usuários quanto às atividades lúdicas e as 
opiniões dos gestores, esta pesquisa pretendeu identificar as demandas percebidas pelos 
gestores e as necessidades e os desejos dos usuários. Deste modo, prioriza-se o 
conhecimento das especificidades dos grupos, antecedendo o planejamento e a inserção 
de outras práticas lúdicas como desdobramento da pesquisa.  
 
Com base nas informações obtidas por meio das entrevistas realizadas com os gestores, 
percebe-se, de acordo com o gráfico 1, que as principais necessidades apontadas são 
profissionais capacitados e espaço apropriado para desenvolver as atividades. 
Evidencia-se, dessa forma, a possibilidade da inserção do profissional de Lazer e 
Qualidade de Vida no âmbito da saúde, pois este possui a formação adequada para 
desenvolver este tipo de atividade. 
 
Além das diversas práticas lúdicas mencionadas (gráfico 1) especialmente a caminhada 
e as artes manuais, os gestores identificam a necessidade de desenvolver atividades 
direcionadas a grupos específicos como idosos, gestantes, homens e adolescentes, por 
verificarem a importância de atingir os diferentes usuários que são atendidos pelas 
USFs. 
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Gráfico 1: Demandas necessárias apontadas pelos gestores 
das USFs

Profissionais capacitados Espaço apropriado
Apoio financeiro Atividades para grupos
Caminhada Pintura
Artes manuais Teatro
Dança Cursos
Passeios Material
Atividades físicas Horta
Brinquedoteca Maior diversidade/frequência das atividades
Palestras educativas

 

 

 
Durante a pesquisa, os cento e nove usuários que participam das atividades e os setenta 
e seis que não participam foram questionados quanto às práticas que gostariam que a 
USFs desenvolvesse. As principais atividades mencionadas foram as artes manuais, a 
caminhada e a ginástica, os jogos e os esportes, como pode ser observado no gráfico 2. 
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Gráfico 2: Desejos e necessidade - usuários 

Artes Manuais Caminhada/ Ginástica Jogos e esportes
Passeios Teatro Dança
Cursos Aula de instrumentos Brinquedoteca
Coral Brinquedoteca Outras ou qualquer uma
Nenhuma

 
 
De acordo com o gráfico 2, foram citadas diferentes atividades como passeios, teatro, 
dança, coral, entre outras. É importante destacar que a maioria das atividades 
mencionadas já são desenvolvidas em alguma unidade de saúde do município, o que 
demonstra, em um primeiro momento, que é possível desenvolver em outras USFs. 
 
Dentre os entrevistados, 29 (vinte) afirmaram não ter interesse em nenhuma outra 
atividade, argumentando satisfação pelas atividades que já vivenciam ou falta de tempo 
para desenvolver outras práticas, entre aqueles que já participam, falta de tempo ou 
desinteresse, entre aqueles que não participam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Pensamos que o significado existencial do homem se fundamenta nas 

atividades compartilhadas, principalmente naquelas em que o nexo são as 
atividades lúdicas.” (NEGRINE, 2001, p.21) 

 
A objetivação e a racionalização, traços da sociedade atual tornam as relações mais 
frias, devido a uma segmentação e uma valorização do individualismo. No âmbito da 
saúde, as práticas tradicionais em saúde exigem um não-envolvimento afetivo com o 
paciente, negando-lhe uma identidade e a compreensão de suas necessidades como um 
ser social-histórico e uno. 
 
A inserção das atividades lúdicas no âmbito da saúde revela sensíveis avanços no 
sentido de re-valorização do lúdico e, principalmente no sentido de superar o modelo de 
saúde tradicional no qual apenas trata-se a doença, tornando o corpo do usuário somente 
um objeto de intervenção. As atividades lúdicas se apresentam como formas de 
flexibilizar as relações de poder herdadas e superação dessa exacerbada racionalização 
das relações.  
 
As informações expostas neste artigo permitem a constatação de que as contribuições 
das atividades lúdicas são percebidas pelos gestores e, especialmente pelos usuários que 
participam das vivências, não somente em relação a aspectos relacionados às doenças, 
mas a diversos aspectos essenciais para a aquisição da saúde e da qualidade de vida 
desses usuários. É importante destacar o desenvolvimento de valores, o sentimento de 
valorização e auto-estima, além do incentivo ao cuidado com o corpo e a visão integral 
do sujeito, mencionadas no estudo.  
 
Ressaltamos que a inserção dessas práticas em saúde se apresenta como importante 
estratégia de prevenção e promoção de saúde, harmonizando-se, deste modo, com os 
objetivos do PSF. Ao buscarmos construir práticas educativas em saúde, por meio das 
atividades lúdicas, reconhecemos a necessidade de escutar os usuários e identificar os 
seus desejos e necessidades. Essas informações poderão colaborar com a elaboração de 
estratégias intersetoriais que viabilizem a articulação entre os núcleos do Programa 
Esporte e Lazer da Cidade (PELC) e as Unidades de Saúde da Família (USF). 
 
Com base nos dados apresentados, percebe-se a importância da aproximação entre os 
sujeitos, na formação de novas amizades e na troca de saberes. Reforça-se assim o 
pensamento de Foucault (2006), que para o “cuidado de si”, o outro é indispensável. As 
atividades lúdicas se apresentam como experiências significativas, compartilhadas, que 
possibilitam esse “cuidado de si”.  
 
Identificamos, dessa forma, as vivências lúdicas como espaço e tempo privilegiado para 
a construção de saberes e práticas em saúde que caminhem na contramão da 
disciplinarização dos corpos. A continuidade e o aprofundamento do estudo poderão 
possibilitar a ampliação do conhecimento construído sobre as temáticas do lazer e da 
saúde, com foco na ludicidade e na intersetorialidade. 
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O Curso de Gestão do Lazer (CEFET-RN), a partir de 2006 vem coordenando as ações do programa Esporte 
e Lazer (PELC), no Estado do Rio Grande do Norte, com núcleos funcionando em sua capital, e em mais 14 
municípios do interior. Os desafios colocados por um programa voltado para a intervenção no campo popular 
e democrático são muitos. Romper com as ações, assistencialistas, clientelistas, e conservadoras, que 
historicamente respaldaram as políticas no âmbito do esporte e do lazer, não é tarefa fácil. No Brasil, as 
experiências alternativas que apontam para superação de práticas conservadoras, são poucas, e necessitam 
ainda, de uma maior sistematização e aprofundamento, no que se refere aos seus aspectos metodológicos e 
avaliativos.  A problematização do presente estudo, tomou como referência os desafios colocados para as 
políticas públicas no campo do lazer, e os depoimentos de vários estudiosos da área que apontam para 
necessidade de construir metodologias de intervenção na realidade articuladas com um projeto político no 
campo do lazer, que apontem para a construção de uma nova organização social: mais coletiva, mais justa, 
democrática e igualitária. Neste sentido, as seguintes questões investigativas orientam e delineiam o objeto 
de estudo: como se configura uma metodologia de intervenção no campo do lazer, sintonizada com os 
objetivos e princípios norteadores do programa Esporte e Lazer da Cidade? Desta forma, o estudo aborda as 
questões que envolvem a construção de metodologias no campo de lazer, tratando especificamente do 
Programa Esporte e Lazer da Cidade. Objetiva sistematizar as experiências mais relevantes, nos aspectos 
relacionados com os mecanismos metodológicos, considerando fundamentalmente, os princípios e 
fundamentos do PELC, que norteiam o processo de intervenção pedagógica. O Método teórico formulado 
por Talízima (1987), no qual se fundamenta nos princípios da teoria da atividade desenvolvida pela escola 
Russa de psicologia, e os princípios da pesquisa-ação, são tomados aqui, como métodos de apropriação da 
realidade. Os agentes sociais, os coordenadores de núcleos e a comunidade participante, serão os 
interlocutores do estudo. A observação participante, os diários de bordo, a entrevista e análise dos 
documentos são os instrumentos de coleta de dados eleitos pela pesquisa.  

Palavras-chave: Lazer, Políticas Públicas. Metodologia de Ensino. 

1 INTRODUÇÃO 

O Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), a partir de 2006 vem 
coordenando as ações do programa Esporte e Lazer no Estado do Rio Grande do Norte (PELC), com núcleos 
funcionando em sua capital, e em mais cinco municípios do seu interior. Os desafios colocados por um 
programa voltado para a intervenção no campo popular e democrático, são muitos. Romper com as ações, 
assistencialistas, clientelistas, e conservadoras, que historicamente respaldaram as políticas no âmbito do 
esporte e do lazer, não é tarefa fácil. No Brasil, as experiências alternativas que apontam para superação de 
práticas conservadoras, são poucas, e necessitam ainda, de uma maior sistematização e aprofundamento, no 
que se refere aos seus aspectos metodológicos e avaliativos. O grande desafio da experiência no Rio Grande 
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do Norte está sendo materializar, através do processo de intervenção pedagógica, princípios e diretrizes 
norteadores do PELC, como por exemplo: a construção da auto-organização comunitária, o trabalho coletivo, 
a intersetorialidade e principalmente transformar as vivências do lazer em um processo formativo, critico e 
emancipatório.  

A problematização do presente estudo, tomou como referência os desafios colocados para as políticas 
públicas no campo do lazer, e os depoimentos de vários estudiosos da área que apontam para necessidade de 
construir metodologias de intervenção na realidade articuladas com um projeto político no campo do lazer, 
que apontem para a construção de uma nova organização social: mais coletiva, mais justa, democrática e 
igualitária. Neste sentido, as seguintes questões investigativas orientam e delineiam o objeto de estudo: como 
se configura uma metodologia de intervenção no campo do lazer, sintonizada com os objetivos e princípios 
norteadores do programa Esporte e Lazer da Cidade? Quais são os  instrumentos de avaliação e 
monitoramento capazes de captar as ações do PELC-RN em seus aspectos qualitativos e quantitativos ? 
Quais são os conhecimentos necessários que os agentes sociais de esporte e lazer devem ter para nortear a 
sua prática em perspectiva crítico superadora ? 

Desta forma, o estudo aborda as questões que envolvem a construção de metodologias e instrumentos de 
monitoramento e avaliação de ações no campo de lazer, tratando especificamente do Programa Esporte e 
Lazer da Cidade. Objetiva sistematizar as experiências mais relevantes, nos aspectos relacionados com os 
mecanismos metodológicos, avaliativos e formativos, considerando fundamentalmente, os princípios e 
fundamentos do PELC, que norteiam o processo de intervenção pedagógica. 

O Método teórico formulado por Talízima (1987), no qual se fundamenta nos princípios da teoria da 
atividade desenvolvida pela escola Russa de psicologia, e os princípios da pesquisa-ação, são tomados aqui, 
como métodos de apropriação da realidade. Os agentes sociais, os coordenadores de núcleos e a comunidade 
participante, serão os interlocutores do estudo. A observação participante, os diários de bordo, a entrevista e 
análise dos documentos são os instrumentos de coleta de dados eleitos pela pesquisa.  

2 APONTANDOS OS CAMINHOS A SEREM SEGUIDOS 

As políticas públicas no campo do desenvolvimento social vêem, na gestão do governo federal, a partir de 
2003, adquirindo uma significativa prioridade no orçamento público. Hoje considerados não mais como 
gasto, mais sim como investimentos necessários para reduzir a desigualdade social historicamente 
consolidada no Brasil.  Os diversos Ministérios desde o de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 
passando pelo Ministério da Saúde, Educação e o Ministério do Esporte apresentam avanços significativos, 
em vários projetos e programas de políticas públicas. 

Programas como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI), o Programa Saúde da 
Família(PSF), Escola Aberta, Segundo Tempo e o Programa Esporte e Lazer da Cidade(PELC), vem se 
consolidando como efetivos programas e ações governamentais de significativa interferência na realidade 
social, contribuindo para alterar o quadro de desigualdade social, como também, proporcionando a sua 
superação, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) 2005, demonstram diversos 
indicadores que comprovam ou apontam que essas ações vem trilhando caminhos de um real enfrentamento 
da realidade, e consequentemente, sendo fatores importantes da interferência do Estado brasileiro nas 
políticas públicas. 

Vários estudos no campo do lazer, entre os quais se pode mencionar os trabalhos de Mascarenhas (2004), 
apresentam como uma lacuna presente nas políticas públicas de esporte e lazer, os aspectos relacionadas com 
aos processos metodológicos de intervenção. Considerando esse aspecto, ainda como de quase total 
abandono nos estudos acadêmicos, com também, nas próprias administrações públicas estaduais e 
municipais. 

Amaral (2004) situa também, que muito da produção literária no Brasil, relacionadas com as políticas 
públicas de esporte e lazer, são muito mais relatos de experiências que realmente uma produção acadêmica, 
que possibilite subsidiar uma analise sobre essas políticas. 

Nesse sentido, fica evidenciado que as políticas públicas de esporte e lazer no Brasil, apesar dos reais 
avanços conquistados a partir da década de oitenta, nas experiências desenvolvidas principalmente nas 
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gestões dos partidos integrantes da frente popular, como por exemplo: Santo André, Porto Alegre, Caxias do 
Sul, Mauá, Belém, Mato Grosso do Sul e mais recentemente Recife, ainda fica uma lacuna no aspecto 
relacionado com a metodologia de intervenção e os efetivos instrumentos de monitoramento e avaliação das 
ações dos programas que compõe as políticas públicas do setor.    

Por isso, os aspectos relacionados com os mecanismos de metodologia, monitoramento e avaliação dos 
impactos das intervenções, principalmente considerando as ações relacionadas com avaliação processual, 
ainda continuam sem uma sistematização de controle por parte do governo, da sociedade civil organizada e 
principalmente dos gestores dos programas. 

Pensar a sistematização de uma metodologia, incluindo as questões relacionadas com os instrumentos de 
monitoramento e avaliação dos programas sociais de esporte e lazer perpassa uma prioridade premente para 
as políticas públicas no Brasil, principalmente considerando a perspectiva cada vez maior de uma efetiva 
ação do poder público nos rumos dessas políticas.  

Ao se construir e sistematizar metodologias de intervenção para o Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC), considerando nesse contexto, tanto as ações sistemática, quando as intervenções assistemáticas, 
cria-se uma significativa possibilidade de uma melhor intervenção do programa na realidade, como também, 
favorece controle e consequentemente conexão entre as diretrizes e os objetivos do programa. Possibilitando 
assim, que as intervenções concretizem seu real alcance de tornar o esporte e o lazer um direito social de 
todo cidadão brasileiros.    

Portanto, o presente estudo objetiva construir e sistematizar uma metodologia de intervenção no 
campo do lazer, considerando também, os seus aspectos avaliativos e formativos, sintonizada com os 
princípios e objetivos do Programa Esporte e Lazer da Cidade.  Para isso, toma como referência e campo 
empírico da investigação a experiência desenvolvida no estado do Rio Grande do Norte sob a coordenação 
do CEFET-RN através do Centro de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer (REDE CEDES). O objetivo 
geral  do estudo  é sistematizar uma metodologia de intervenção no campo do lazer, sintonizada com os 
objetivos e princípios norteadores do programa esporte e lazer da cidade; Sistematizar as experiências de 
intervenção do Programa Esporte e Lazer da Cidade no Estado do Rio Grande do Norte; 

São objetivos específicos do estudo:  

a) Definir um corpo de conhecimento: saberes, competências, habilidades, capazes de iluminar 
o processo formativo dos agentes sociais do PELC; 

b) Pedagogizar os eixos norteadores do PELC-RN; 

c) Produzir material didático pedagógico que possibilite a socialização das experiências de 
intervenção do PELC-RN; 

d) Construir instrumentos de avaliação e monitoramento das ações do PELC-RN, no que se 
refere aos aspectos metodológicos da intervenção. 5 POLÍTICAS PÚBLICAS E O 
PROCESSO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

 
3 UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS PUBLICAS DE LAZER 

As políticas públicas expressam o compromisso do Estado com a sociedade, no que se refere aos 
atendimentos às demandas e condições básicas ao exercício da cidadania. Dessa maneira, o lazer aparece 
então reconhecido como um desses pressupostos à plenitude da cidadania, já que foi instituído como direito 
social assegurado na Constituição brasileira de 1986, contribuindo assim, em grande parte pelo início de sua 
inclusão nas políticas públicas no campo social. 

Mesmo decorrendo 30 anos de sua indicação como direito social do cidadão brasileiro, estudo de Marcellino 
(2003) demonstra uma profunda escassez de políticas públicas de lazer no Brasil. Fato também confirmado e 
agravado ainda mais em estudos de Maia (2003), quando se refere as políticas públicas para o lazer no estado 
do Rio Grande do Norte e seu conjunto de municípios.  
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Atender as demandas e necessidades da população por esporte recreativo e lazer, sobretudo daquelas em 
situação de vulnerabilidade social e econômica, reforçadoras das condições de injustiça e exclusão social e 
que estão submetidas. São objetivos colocados como conjunto de ações do Ministério do Esporte. Sendo 
assim, é importante perceber que o PELC apresenta em seus princípios norteadores a reversão do quadro de 
injustiça, exclusão e vulnerabilidade social; apresentar o esporte e o lazer como direito de cada cidadão e 
dever do estado;  universalização das práticas esportivas e de lazer, inclusão social,  democratização da 
gestão e a participação popular. 

O lazer fruto da sociedade urbano-industrial incide sobre ela como elemento gerador de novos valores que se 
contrapõem aos valores hegemônicos. Sendo assim, o lazer merece tratamento sério. É necessário valorizar 
sua atração no cotidiano da comunidade, assim como relata Marcellino (1983), mas não como simples fator 
de amenização ou alegria para a vida, mas como questão de sobrevivência humana. É importante perceber 
que as atividades de lazer constituem um dos canais possíveis de transformação cultural da sociedade, sendo 
um importante instrumento de mudanças. 

Assim também, Marcassa (2003) citada por Fernandes e Húngaro (2004) acredita que o lazer é determinado 
pela sua construção histórica que se opera na sociedade e, portanto, as atividades que passam a constituí-Io 
são vivenciadas e fruídas pelos homens em conjunto, segundo condições econômicas, culturais e sociais 
criadas. 

Como se percebe, de acordo com o autor, o lazer é entendido como um fenômeno próprio do capitalismo, 
mas por ser perpassado por relações de hegemonia, como afirmam Fernandes e Húngaro (2004), pode ser 
posto a serviço da revolução, da superação da ordem burguesa. 

Já Antunes (2002) também citado por Fernandes e Húngaro (2004) acredita que, não é possível 
compatibilizar trabalho assalariado, feitchizado e alienado com tempo (verdadeiramente livre). E que uma 
vida desprovida do sentido. O trabalho alienado é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do 
trabalho. 

Fernandes e Húngaro (2004) acrescentam que para aqueles que almejam a emancipação humana, então, o 
que cabe é pensar o lazer como uma possibilidade educativa, concebendo-o sob o ponto de vista dos "de 
baixo". Tal caminho poderia ser o de tornar acessível o lazer à toda sociedade como uma obrigação do 
Estado, uma política púbica. 

De acordo com Sant' Anna (1994) citado por Mascarenhas (2003) apenas na década de 1970 o lazer deixa de 
ser concebido, exclusivamente, como oportunidade de descanso e entretenimento, como espaço de consumo, 
instrumento para veiculação de normas e valores consonantes com os interesses econômicos vigentes e 
firma-se uma política especifica para o setor. O lazer passa a configurar-se como um direito social, devendo 
sua prática ser assegurada e estendida pelo Estado brasileiro. Deste modo, compatibilizando suas ações com 
a política estatal, o Serviço Social do Comércio (SESC) desempenhou um papel fundamental na construção e 
consolidação do lazer enquanto campo do conhecimento. 

Ainda nesta época, entidades recreativas de classe e mais algumas instituições privadas, materializaram-se 
como as principais responsáveis pela difusão e implementação das ações de lazer desenvolvidas no Brasil. 
No entanto Mascarenhas (2006) revela que é ainda preciso lembrar que o Estado não se manteve totalmente 
afastado deste processo. Segundo ele, as atividades de lazer se configuraram como uma importante estratégia 
de órgãos ou organismos voltados para o esporte, a cultura e a assistência social, em todas as esferas de 
governo. Ainda na década de 1970, foram criados os Centros Sociais Urbanos, com 600 unidades 
distribuídas pelo país, localizadas, principalmente, na periferia das médias e grandes cidades, buscando, 
sobretudo,como afirma este autor, valer-se do lazer como elemento compensatório à deterioração das 
condições de vida decorrentes do desenvolvimento urbano-industrial verificadas entre as populações mais 
pobres. 

Uma outra iniciativa por parte do governo federal visando o incentivo e propagação do lazer pode ser 
localizada na criação de campanhas como o Esporte para Todos (EPT). Seguindo os princípios da educação 
permanente, subjacentes à Carta Européia do Esporte para Todos, elaborada pelo Conselho da Europa, em 
1975, o EPT brasileiro procurava dinamizar a prática de esporte de modo informal e massivo. Apostando na 
aquisição e desenvolvimento de hábitos saudáveis de lazer entre a população, objetivava-se cultivar o 
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espírito esportivo e competitivo, imprescindível ao aumento da produtividade e ao desenvolvimento 
industrial, estimulando o uso do tempo livre com eventos esportivos, sempre afirmando valores como o 
sentimento cívico, a família, a comunidade, a vizinhança, a saúde etc. (SANT'ANNA, 1994 citada por 
MASCARENHAS 2006). Deste modo, sob o pretexto da democratização e universalização das atividades 
físicas e desportivas, o direito ao esporte e o direito ao lazer apresentavam-se como importantes instrumentos 
de controle e garantia da chamada paz social, além de começar a forjar novos hábitos de consumo entre os 
adeptos desta campanha. 

Na década de 80, o lazer, ainda que timidamente, passa a fazer parte de programas governamentais de forma 
mais estruturada. Apesar do pequeno avanço ocorrente, observa-se ainda uma má distribuição orçamentária 
no que diz respeito às secretarias destinadas ao lazer, evidenciando ainda mais as contradições dos processos 
em que se estabelecem rigidamente hierarquias sobre necessidades humanas. De fato o lazer aparece com 
futilidade social. Com isso, essas secretarias muitas vezes acabam complementando seu orçamento com 
parcerias estabelecidas unicamente a partir da ótica do mercado, diluindo o caráter público de suas 
iniciativas. 

Nos anos de 1990, emerge no Brasil preocupações e iniciativas voltadas à organização de uma indústria de 
lazer e entretenimento. É nessa época também que se desencadeia um maior desemprego. Com o 
agravamento preocupante do desemprego, difícil se faz discutir acerca do não-trabalho e esse desemprego 
exerce influência direta sobre o lazer. É importante observar então que, 

 

Se no contexto atual os diretos trabalhistas e o emprego estão em risco, sem dúvida 
o risco se prolonga para o lazer dos indivíduos, embora a máquina de "vender 
sonhos" - a indústria do Jazer e entretenimento - esteja cada vez mais organizada e 
atuante. (MELO E ALVES JÚNIOR, 2003, p.21). 

Então, diante do contexto político-social atual, faz-se necessário reconhecer, a significativa presença do lazer 
nas práticas sociais e compreender, sobretudo, a problemática do lazer em nossas cidades. É preciso 
contribuir para a formulação de políticas públicas democráticas e incitar o aumento da consciência da 
população sobre as múltiplas dimensões econômicas, culturais e políticas presentes nas dinâmicas sociais 
produtoras do tempo livre e do lazer, sendo esta uma das principais responsabilidades dos "agentes socias". 

Assim, diante de tantas implicações e polêmicas, é notável a presença do lazer no contexto social, sendo 
preciso considerá-Io como fenômeno social moderno e como campo multidisciplinar, construído a partir das 
divergências entre as classes sociais, sendo de fato uma necessidade social e motivo de intervenção de 
políticas públicas. Mesmo ainda sendo considerado elemento de atenção secundária, observa-se um 
crescimento de ações govemamentais para este sentido. E aqui se incluí iniciativas como o Programa Esporte 
e Lazer da Cidade. 

Nessa perspectiva, deve-se pensá-Io como um elemento de importante significância na vida em sociedade, já 
que é compreendido como um momento em que os indivíduos, além de vivenciarem experiências lúdicas, 
também constroem a sua própria história, a sociedade e a cultura; pelo seu conteúdo, pelos valores que são 
experimentados, pelas atitudes vividas e fundamentalmente, pela relação cidadã que pode ser estabelecida 
nesse tempo. 

Os programas de lazer conforme seja sua metodologia se apresentam como um possível instrumento de 
transformação social, já que com a sua implementação, a ociosidade dos indivíduos pode ser substituída pela 
educação desse tempo livre, agora preenchido com atividades que venham a promover a troca de 
experiências e o próprio desenvolvimento pessoal e social. 

Baseando-se em toda essa conjuntura, o lazer começa a ganhar espaço dentro das políticas sociais, levando o 
Estado a tomar consciência quanto ao seu papel de implementador dessas práticas mediante a sociedade. 
Como visto no título VII, capítulo 111, da Educação, da Cultura e do Desporto, na seção 111, no qual o lazer 
é tratado no art. 217, inciso 3°, da seguinte forma: "É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais 
e não-formais, como direito de cada um observado: [...] o poder público incentivará o lazer, como forma de 
promoção social" (BRASIL, 2002, p.132). 
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No entanto, é preciso verificar a atuação do mesmo para que as práticas de lazer elaboradas por ele, não 
assumam caráter paternalista, muito menos assistencialista , fato que negaria a real essência do lazer 
mediante a esfera social 

Assim, ele se apresenta como uma experimentação valorativa onde a estética e a política articulam-se como 
dimensões que acabam por tornar impossível qualquer iniciativa de dissociá-Io do conceito de educação, daí 
a relevância deste elemento como agente de transformação social, uma vez que é por meio da educação que 
alcançamos as mudanças tão necessárias. 

Dizemos ainda que as atividades de lazer revelam uma possibilidade de inserção crítica na realidade 
contextual e histórica de um grupo, onde os sujeitos se percebem tanto como agentes como pacientes da 
ação. Necessário se faz conceber o lazer como prática social e pedagógica, já que ele pode possibilitar a 
compreensão da realidade, propiciar a aprendizagem e proporcionar a difusão de um saber critico e 
emancipador. 

Portanto, um programa de lazer pode colaborar com a construção de uma realidade nova, como um elemento 
que integra uma trama de interações diversas. E é aqui mais uma vez frisada a importância de sua 
implantação e re-significação para os municípios. Dessa forma, o lazer passa a ser originado de uma 
experiência cidadã, ampliando as chances de que as práticas de lazer constituam canais de resistência, 
mobilização e engajamento político. Assim pode-se relatar um lazer real, presente e ativo no cotidiano da 
comunidade. 

Um programa para a consolidação do esporte e lazer como direitos sociais é, portanto, uma forma de política 
pública de governo que viabilize e garanta o acesso da população brasileira, em todos os seus segmentos 
(criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, bem como pessoas com deficiência e com necessidades 
educacionais especiais), a ações contínuas de esporte e lazer que respondam às necessidades localizadas 
nesse campo da vida social. 

Mesmo sendo a temática sobre o lazer bastante discutida na atualidade, muito pouco tem-se avançado no que 
se refere ao papel do Estado na implementação de políticas públicas de lazer para além das abordagens que 
privilegiem somente a promoção de eventos com artistas consagrados, salvo raríssimas exceções, os poderes 
executivos federal, estadual e municipal, quando da formulação de suas políticas ainda estão permeados por 
visões estreitas do lazer, na lógica da tão antiga e atualíssima tese do pão e circo do período romano. 

Menicucci (2006 p. 140) acredita que ao afirmar que a cidadania social se efetiva por meio de uma 
intervenção governamental ou da ação estatal positiva significa remeter à discussão das políticas sociais 
enquanto um segmento historicamente constituído das políticas públicas. E, em um contexto no qual se busca 
especificar o conteúdo de uma política pública voltada para o lazer, ou mais ainda, acredita a autora, em que 
se discute como efetivar o direito constitucional ao lazer, torna-se necessário analisar os princípios e 
diretrizes que orientam essa política bem como os conteúdos principais e formas de sua implementação. 

Segundo Amaral (2001, p.181), "a política nos diversos enfoques que pode ter, (...) refere-se ao exercício de 
alguma fora de poder, com suas múltiplas conseqüências". E acrescenta ainda que política é "um processo 
pelo qual um grupo de pessoas, cujas opiniões ou interesses são em princípio divergentes, toma decisões 
coletivas que se tornam regras obrigatórias para o grupo e se executam de comum acordo". Público significa 
comum a todos.  

Uma definição bem aceita revela que Política Pública compreende o conjunto de políticas econômicas, 
sociais e ambientais implementadas pelo governo, em conjunto ou não com a sociedade civil, para atender 
demandas de grupos sociais. Política pública é assim, um elemento pensado para atingir todas as camadas 
sociais. Em uma definição Menecucci (2006) revela que  

Política pública diz respeito à ação das autoridades públicas na sociedade, 
referindo-se àquilo que os governos produzem, para alcançar determinados 
resultados, através de alguns meios. Nessa concepção, políticas públicas remetem a 
um conjunto de decisões e a um conjunto de ações para implementar aquelas 
decisões".( MENECUCCI,p. 142} 

Parafraseando Menecucci (2006) as políticas são sempre escolhas em um quadro de conflitos de preferência 
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relativas a diferentes questões, tais como o objeto específico de intervenção governamental, as concepções 
sobre a ação do Estado, a definição relativa à geração e à alocação de recursos, etc. 

Geralmente é a pressão de setores da sociedade sobre o governo, seja de forma organizada ou não, que dá 
origem às políticas públicas. É preciso, portanto, reconhecer o lazer não como uma oportunidade de desfrute 
a qual todos tenham acesso. Pelo contrário, necessário se faz relatar a existência das barreiras interclasses e 
intraclasses sociais que impedem este desfrute por todos e que formam um todo inibidor que dificulta o 
acesso ao lazer. Assim, não promover ou estimular políticas públicas de lazer corresponderia deixar uma 
grande parcela da população a mercê, a margem. 

Falar numa política pública de lazer significa falar não só de uma política de atividades, que na maioria das 
vezes acabam por se constituir em eventos isolados, e não em política de animação como processo, mas 
implica falar em melhorias e conquistas maiores, investimentos e formações. Pois assim como revela 
Marcellino (2001 p.11): "o lazer tem sua especificidade, inclusive como política pública, mas não pode ser 
tratado de forma isolada de outras questões sociais" .Assim é possível observar que as políticas públicas de 
lazer são resultado de uma cooperação entre governo e sociedade. 

No Brasil, por se tratar de um país nos moldes federativos, no qual há autonomia política e ideológica entres 
as unidades da federação, as políticas públicas, as vezes, assumiram determinadas direção ideológica na 
esfera nacional e outra na esfera estadual e municipal. Sobre o fato Amaral (2001, p.183) revela que 

 

Observando a história das políticas em território nacional, veremos que jáexistiu. E 
talvez esteja ainda presente hoje, Estado sob os moldes liberal, neoliberal, social 
democrata e sobre um modelo híbrido, que congrega formas distintas da 
democracia (representativa e participativa). 

Dentro das políticas públicas, destaca-se neste estudo as de lazer. Políticas públicas de lazer, como afirma 
Stigger (2003), são as formas de como o lazer está numa esfera de importante significação na vida em 
sociedade, seria um momento em que os trabalhadores também se constroem histórica, social e 
culturalmente, pelo seu conteúdo, pelos valores que são experimentados, pelas atitudes vividas e, 
fundamentalmente, pela relação cidadã que pode ser estabelecida com esse. 

Marcellino (2001 p.92) acredita que para melhor entender a discussão sobre políticas públicas de lazer é 
necessário a compreensão do lazer como cultura vivenciada no tempo disponível, o que implica espaços, 
tempo e condições materiais necessárias e suficientes para dele usufruir; além de destacar a necessidade de 
um poder público fomentado r e organizador que a permita ser fruto da mais ampla participação dos 
habitantes da cidade. E aqui é necessário ressaltar a importância deste estudo, uma vez que ele pretende 
analisar e avaliar a atuação do programa Esporte e Lazer da Cidade enquanto política pública de intervenção 
de lazer. 

Amaral (2001) acredita que as políticas públicas de lazer no Brasil podem ser consideradas como campo de 
estudo ou como atividade exercida por autoridades ou agente social e pelo Estado. Ou seja, podem ser 
compreendidas de acordo com duas vertentes: reflexão ou intervenção. 

Falar de políticas públicas de lazer no momento pelo qual passa a nossa sociedade, recheada de 
desempregados, miseráveis e famintos é um grande desafio. É preciso, no entanto revelar que as atividades 
de lazer representam uma rica oportunidade de participar dos movimentos sociais organizados, naqueles que 
têm a intenção clara de serem mais um instrumento de conscientização das massas oprimidas. 

As atividades de lazer são percebidas então como uma oportunidade de desenvolvimento de valores 
contestadores da sociedade atual, que caminha no terceiro milênio como promotora da exclusão e das 
desigualdades. Precisa-se de fato melhorar o acesso ao lazer, uma vez que este não se encontra 
desvencilhado do trabalho, e criticar as propostas de políticas de lazer de cunho assistencialistas, a fim de 
procurar responder aos anseios da população no que se refere à prática do lazer, oportunizando e ampliando a 
cidadania. As políticas públicas vão se tornando assim, um importante instrumento desmistificador das 
dualidades existentes entre Estado e sociedade civil. Desse modo é possível dizer que a implementação de 
políticas públicas encontra-se intimamente ligadas a luta pela melhoria das condições de vida. 
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A metodologia de planejamento e implementação das ações do programa no Estado tem como referência a 
leitura critica da realidade, a organização social das comunidades para superação dos seus problemas; a 
ocupação dos espaços públicos para as atividades de lazer, o planejamento participativo e a avaliação 
processual. 

Necessário se faz relatar que a implantação nos núcleos do Conselho Gestor, grupo formado por 
representantes da sociedade civil e do poder público local que será responsável por gerir e fiscalizar as ações 
voltadas para a implementação das políticas sociais de esporte e lazer. 

Além de Acompanhar, coordenar, fiscalizar e monitorar as ações do Convênio; Efetivar a avaliação 
processual dos agentes sociais de esporte e lazer e das atividades desenvolvidas; e por fim, realizar reuniões 
regulares do Grupo Gestor e deste com as instâncias de controle social. 

O Programa Esporte e Lazer da Cidade busca também fortalece os mecanismos de participação popular no 
processo de elaboração, implantação e avaliação das ações voltadas para o desenvolvimento da política de 
lazer do município; Apresenta a possibilidade da formação continuada dos gestores, com base no principio 
de gestão democrática para a administração da política pública de lazer; Apresenta a possibilidade da 
formação continuada dos agentes sociais do esporte e lazer, responsáveis pelo trabalho pedagógico 
desenvolvido junto às crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiências e necessidades especiais; 
Define parâmetros para a construção de equipamentos de lazer a partir de um modelo de arquitetura esportiva 
e de lazer. Estruturado a partir de módulos e permite a adequação do projeto à disponibilidade orçamentária 
do município. 

O programa é uma iniciativa que visa, sobretudo trabalhar com a ação comunitária, onde os "agentes sociais 
externos" (monitores e coordenadores) atuarão com diz Paiva (1996) "com a comunidade e não para 
comunidade", objetivando desvendar e construir ações conjuntas que levem a comunidade unicamente ao 
desenvolvimento e a um grau de excelente autonomia. 

Necessário se faz que os técnicos, na abordagem de Paiva (1996 p. 43), participem ativamente e se envolvam 
em excelente nível a fim de bem desenvolver o trabalho proposto, buscando alcançar os objetivos e 
minimizar os obstáculos que venham a surgir. 

Paiva (1996, p. 44) acredita ainda que "o trabalho da ação comunitária constitui-se de uma intervenção 
deliberada em determinada comunidade onde se deseja desenvolver a ação". Acrescenta que como estratégia 
de trabalho social a ação comunitária é dividida em três fases inter-relacionadas, sendo elas: deflagração, 
período de carência e continuidade/sedimentação. 

Marcellino (1996, p.39), da mesma forma que Paiva, defende que a ação comunitária é também divida nos 
três fatores supracitados. No entanto, para ele ação comunitária 

Pode ser considerada como uma alternativa operacional dentro das políticas de 
ação, de modo geral e em especial e de forma privilegiada, no campo do lazer, 
quando a Organização que formula a política não quer ver sua ação confundida ou 
reduzida à da chamada "indústria Cultural", devendo, portanto, revesti-Ia de 
características próprias. 

Essa alternativa acrescenta Marcellino (1996), em qualquer área do social onde seja desenvolvida, leva e, 
conta a necessidade do conhecimento da situação, ou seja, da realidade, interesses e aspirações de 
determinada clientela; sua participação efetiva no planejamento, organização e avaliação das ações; e a 
integração com órgãos e instituições locais, quer em busca do apoio político, ou de recursos para a 
manutenção e ampliação da ação. 

4 PERCURSO METODOLÓGICO 

Para a definição da base de conhecimentos (saberes, habilidades e competências) e a sistematização 
de procedimentos metodológicos, necessários para constituir uma prática pedagógica que incorpore os 
princípios teórico-metodológicos do Programa Esporte e Lazer da Cidade, numa perspectiva crítica 
emancipátoria, resultando na formulação de um "modelo" de intervenção no campo do lazer, utilizaremos 
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como referência o Método teórico formulado por Talízima (1987), no qual se fundamenta nos princípios da 
teoria da atividade desenvolvida pela escola Russa de psicologia. 

Neste método é possível identificar núcleos gerais de tarefas vinculadas 'as 
competências e habilidade, relacionados a saberes e a uma base de conhecimento 
no ensino que realiza o profissional, como expressão particular da atividade mais 
geral diferente em seus componentes. Essa identificação resulta da pesquisa da 
ação dos profissionais do magistério. Nunes; Ramalho, (1998, p.62). 

O modelo aqui utilizado visa se adequar ao problema proposto. Bruyne(1977), ao analisar os modos 
de investigação, afirma que estes constituem os meios de abordagem do real, fixando o quadro instrumental 
de apreensão dos dados e por conseguinte, deve haver uma concordância entre as várias técnicas 
utilizadas.Os procedimentos do método teórico possibilitarão identificar os principais problemas encontrados 
no processo de intervenção, definindo conseqüentemente, as bases de conhecimentos (saberes, habilidades e 
competências), necessários para uma melhor atuação. 

Dessa forma, a construção metodológica de intervenção, estará também, fundamentando o processo 
de formação dos agentes sociais. Optamos também, por trabalhar com alguns procedimentos da Pesquisa-
ação1, com um caráter exploratório descritivo, visto que a pretensão deste método uniu-se de forma 
harmoniosa, com as exigências metodológicas da pesquisa-ação, na medida em que a necessidade de se 
adotar um procedimento participativo é condição fundamental para identificar nos agentes sociais que atuam 
no PELC, os saberes que estamos nos propondo a observar, já que neste caso o pesquisador pode atuar 
juntamente com o grupo investigado para a resolução de um problema - este aqui materializado nas 
intervenções no campo do lazer.  

Para Thiollent (1986), a pesquisa-ação ocorre em bases empíricas e se consubstancia através de uma estreita 
relação com as questões sociais buscando as soluções dos problemas, mas de forma coletiva, onde 
pesquisadores e participantes empenham-se de forma cooperativa tentando resolver as questões da pesquisa. 

O pesquisador, na pesquisa-ação intervém conscientemente ao proceder o seu experimento no cotidiano de 
uma dada comunidade. Ela possibilita atingir os objetivos elencados pela pesquisa atendendo as exigências 
da produção cientifica quanto à produção do conhecimento e a aquisição de experiências 

Nos estudos norteados pela pesquisa-ação o pesquisador faz parte da situação investigada na condição de 
observado, observador e interventor, ao mesmo tempo em que suas ações e resultados são importantes fontes 
de dados para a pesquisa. 

O estudo pela sua natureza investigava, adotará dimensões do tipo exploratório-descritivo-analítico, 
privilegiando os procedimentos da abordagem qualitativa sem no entanto descartar o tratamento quantitativo 
quando este foi necessário.  

Para efeito, de sistematização da metodologia e definição dos saberes e competências para o processo de 
formação dos agentes, três oficinas, serão objetos de acompanhamento e estudo, são elas: Esporte popular, 
manifestações da cultura afro-brasileira e brinquedos e brincadeiras da cultura potiguar.  

Essas “oficinas experimentais” serão sistematizadas a partir de experiências já realizadas nos núcleos do 
PELC-RN, e que foram avaliadas positivamente.  Elas serão, planejadas e desenvolvidas em um processo 
coletivo, no qual fará parte os pesquisadores e os agentes sociais de esporte e lazer. O planejamento e ações 
pedagógicas, tem como elemento norteador os princípios e diretrizes do PELC, tais como: auto-organização 

                                                      

1 Falamos de alguns procedimentos Pesquisa-a ção e não da Pesquisa-ação propriamente dita, 
porque, nesse caso, alguma das principais definições s obre a pesquisa já foi realizada, ou seja, o tema, o 
objeto, os objetivos, os pressupostos e o caminho das principais atividades. 
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comunitária; trabalho coletivo; Intergeracionalidade; fomento e difusão da cultura local; respeito à 
diversidade. Os eventos assistemáticos, também, serão objetos de avaliação para efeito de sistematização da 
metodologia. Essas oficinas funcionarão como laboratório vivo para o estudo, são elas que forcecerão as 
informações necessárias para responderem as questões de estudos aqui colocadas.  

4.1 A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Para assegurar o mais amplamente possível à apreensão do real, os dados para a construção de uma 
metodologia de intervenção no campo do lazer e da definição de um corpo de conhecimento (bases de 
conhecimento, saberes, competências, habilidades) essenciais para a formação dos agentes sociais serão 
levantados em três fontes: no documento norteador do programa Esporte e Lazer da Cidade (projeto politico-
pedagógico, plano de capacitação e outros documentos), nas entrevistas com agentes sociais de esporte e 
lazer, coordenadores do PELC e a comunidade envolvida e nas observações diretas das intervenções 
(oficinas). Para isto serão seguidas as seguintes ações propostas pelo Método Teórico (TALÍZIMA, 1987), 
sugerido por Nunes; Ramalho, (1998):  identificação prévia das tarefas ou problemas básicos gerais, para os  
quais o profissional deve preparar-se para resolve-Ios criativamente;   análise estrutural-funcional da 
atividade requerida para a solução das  tarefas;  definições das relações entre as atividades expressas no 
modelo, sua  formulação em termos de objetivos-habilidades gerais a alcançar e o  peso deles na estruturação 
dos futuros cursos de formação, inicial e continuada, dos agentes sociais do PELC.Utilizaremos três fontes 
de dados para a coleta de dados (entrevista, análise da documentação e observação das intervenções), no 
quais após a coleta de dados será submetida a um sistema de triangulação das informações como forma de 
correção de distorções que por ventura apareçam. 

4.2 POPULAÇÃO 

Levando-se em consideração vários fatores, optamos por realizar um estudo de caso, a partir das 
ações de um núcleo de Natal-RN do Programa Esporte e Lazer da Cidade, localizada no bairro de Pajuçara, 
sob a coordenação do CEFET-RN. Esta escolha segue o critério da representatividade qualitativa apontada 
por Thillent (1994, p.62), ou, de outra forma, é considerada como uma amostra intencional, cuja definição é 
baseada em alguns parâmetros: existe um maior envolvimento da comunidade nas ações do PELC;a 
coordenadora e os agentes sociais do núcleo de Pajuçara tem dado respostas  satisfatória as solicitações da 
coordenação geral do PELC;  dentre as experiências do PELC em Natal-RN, o núcleo de Pajusçara é o que 
apresenta um desempenho mais satisfatório, de acordo com os princípios do programa; o núcleo tem um 
potencial para ser um campo de pesquisa e sobretudo de implementação de estudos que visam contribuir para 
os avanços teórico-metodológicos do PELC 
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RESUMO 
Este trabalho pretende discutir as práticas pedagógicas da escola Professor Anísio Teixeira 
(Natal/RN), buscando entender sua atuação na plenitude  de propósitos quanto escola 
inclusiva para a inserção  do aluno com deficiência auditiva no contexto do sistema 
educacional brasileiro. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: práticas pedagógicas, deficiência auditiva, escola inclusiva.
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INTRODUÇÃO
Este artigo refere-se a um a pesquisa de campo realizada na Escola Estadual Professor 
Anísio Teixeira localizada na Rua Trairi, 480, Petrópolis, Natal/RN (fig. 01). Nessa 
pesquisa buscou-se verificar a atuação dessa instituição, enquanto escola inclusiva, 
envolvendo professores e alunos com necessidades especiais. 

Rua Trairi

Figura 01 – Localização da escola visitada

Fonte: Google Earth

Tal estudo resulta de uma proposta idealizada junto a disciplina Educação Inclusiva.  Dessa 
forma, busca-se aqui estudar a educação especial no contexto do sistema educacional 
brasileiro, enfocando as características da deficiência visual; etiologia, efeitos sobre a 
educação do aluno; as adaptações curriculares, os equipamentos e os recursos materiais e 
pedagógicos que necessita para participar dos programas comuns de ensino.
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EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E QUALIDADE 
Segundo Cavalcante (2005) a inclusão cresce a cada ano e, com ela, o desafio de garantir 
uma educação de qualidade para todos. Na escola inclusiva, os alunos aprendem a conviver 
com a diferença e se tornam cidadãos solidários. 
 
De acordo com Scotti (1999, p.20), “a educação deve ser, por princípio liberal, 
democrática e não doutrinária. Dentro desta concepção o educando é, acima de tudo, digno 
de respeito e do direito à educação de melhor qualidade”. 
 
A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao Ensino Fundamental regular a todas 
as crianças e adolescentes, sem exceção. E deixa claro que a criança com necessidade 
educacional especial deve receber atendimento especializado complementar, de preferência 
dentro da escola. A inclusão ganhou reforços com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, de 1996, e com a Convenção da Guatemala, de 2001. Esta última proíbe 
qualquer tipo de diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência de qualquer 
pessoa. Sendo assim, manter um aluno de educação especial fora do ensino regular é 
considerado exclusão e crime (CAVALCANTE, 2005). 
 
Para Loureiro e Santos (2002), o aluno da educação especial é aquele que, por apresentar 
necessidades diferentes dos demais alunos no domínio da aprendizagem curricular 
correspondente à sua idade, requer recursos pedagógicos e metodológicos educativo 
específicos. Genericamente chamados de pessoas com necessidades especiais, 
classificando-os em: pessoas com deficiência mental, visual, auditiva, física, múltipla e 
portadores de altas habilidades (superdotados). 
 
 
A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ESCOLA PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA 
Inicialmente fomos recebidas pela supervisora da escola Aparecida que nos fez um relato 
geral da situação da instituição, quanto escola inclusiva. 
 
De acordo com Aparecida, uma das supervisoras da escola Anísio Teixeira, atualmente, 
existe 27 alunos com necessidade especiais matriculados na escola. A maioria absoluta é 
de deficientes auditivos (26). Embora o colégio não esteja adaptado para atender as 
exigências de uma escola inclusiva, recentemente matriculou-se uma aluna com deficiência 
física. A escola não está adaptada para receber alunos com esse tipo de deficiência . Por 
sorte as limitações da jovem são poucas, pois ela não é cadeirante. 
 
Como a maioria absoluta dos alunos com necessidades especiais na escola tem deficiência 
auditiva, discutiremos a respeito apenas desse público. Denomina-se a pessoa com 
deficiência auditiva, segundo o Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES, como 
aquela que possui a diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo 
considerado surdo o indivíduo cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente 
surdo, aquele cuja audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva. 
 
Segundo a supervisora da escola, as dificuldades são grandes para atender os alunos com 
necessidades especiais, principalmente, os com deficiência auditiva. No ano passado, havia 
a disposição de dois professores interpretes. No entanto, como o governo não 
disponibilizou verbas para pagar o salário desses profissionais, eles saíram da escola. 
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Recentemente, foi realizada a primeira etapa de um curso de libras para professores da rede 
estadual de ensino que durou duas semanas. Apesar da Secretaria Estadual de Educação 
liberar todos os professores para assiste o curso, apenas 04 profissionais da educação o 
freqüentou – 02 supervisoras e 02 professores (01 de geografia e 01 de Sociologia). Os 
demais, segundo a supervisora, não fizeram a primeira etapa do curso porque ele foi 
ministrado em dois turnos e como a maioria trabalha também na rede municipal de ensino, 
ficaram impossibilitados, uma vez que não foram dispensados de suas atividades 
acadêmicas pela Secretaria Municipal de Educação.   
 
Num segundo momento, assistimos à aula de inglês no primeiro ano do Ensino Médio, 
turma “2”. Ao chegarmos à sala, observamos primeiramente a postura do professor. Ele 
estava de costa para a turma, escrevendo um texto enorme no quadro. Por sua vez os 
alunos estavam copiando esse texto. Ainda não sabíamos com certeza que eram os alunos 
especiais, apesar de desconfiarmos. Então decidimos perguntar ao professor quem seriam 
realmente esses alunos. De início ele demonstrou certa insegurança, recorreu ao diário, 
mas não ajudou muito. Nele não havia nada que diferenciasse os alunos especiais dos ditos 
“normais”.  Então o educador, resolveu apontá-los.  Eram seis alunos, dois rapazes e quatro 
moças que ocupavam carteiras no fundo da sala - a figura 2 mostrar as carteiras que 
ocupavam. Quando eles sentem dificuldades no que está sendo explanado na aula, 
recorrem aos outros deficientes auditivos. 

 
 

LegendaLegenda 
Alunos ditos “normais”

Alunos com deficiência auditiva

Mesa do professor

Quadro

Alunos ditos “normais”

Alunos com deficiência auditiva

Mesa do professor

Quadro

Legenda
Alunos ditos “normais”

Alunos com deficiência auditiva

Mesa do professor

Quadro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Layout da turma 1º do ensino médio turma “2”  
 
Conforme um dos professores, eles sempre se sentam nas carteiras de trás. Devido à 

dificuldade de comunicação com o restante da turma, não se entrosam. Preferem um 
relacionamento limitado ao grupo de alunos surdos.  

 
Nas palavras do professor, “não há como desenvolver um trabalho diferenciado 

com eles, as turmas são numerosas... portanto, ficam sempre em segundo plano... O tempo 
é escasso, não há tempo de planejar minhas aulas para turma como um todo, muito menos 
direcioná-las para os deficientes auditivos. Minha prova é a mesma para todos os alunos”.   
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Quando questionado sobre o desempenho aluno, o professor disse que eles têm uma “idade 
psicológica”, ou seja, comportamentalmente teriam entre 08 a 10 anos. Portanto, o seu 
rendimento é bem menor se comparado ao restante da turma.   
 
O educador afirma ainda, que tem consciência que muitos alunos que saem com o diploma 
de ensino médio são praticamente uns semi-analfabetos. Segundo ele, “Agente aprova, mas 
o aluno tem o segundo grau só por ter”.  
 
Alizete pedagoga que trabalha no Centro de Atendimento Integral ao Surdo (CAIS) está 
lutando por uma verdadeira inclusão no Anísio Teixeira, por meio do Projeto Piloto 
“Interprete em Sala de Aula”. O seu interesse pelo assunto surgiu quando descobriu que 
um de seus filhos era deficiente auditivo. Desde então, ela procurou o máximo de 
informações e se especializou na linguagem de sinais. Hoje, Alizete se comunica 
fluentemente em Libras. 
 
Como mãe ele disse que muitas coisas devem ser feitas para que em prol de uma educação 
realmente inclusiva. Para ela as dificuldades começam na matrícula. Apesar de existir a lei 
que obriga as escolas a matricular os alunos com necessidades especiais, muitas escolas se 
negam, alegando que não dispõe de professores capacitados.  
 
Antes de estudar no Anísio Teixeira, a filha da pedagoga estudou na Escola Municipal 
Estela Lopes e depois na Escola Estadual Professor Josino Macedo. Foi nessa ultima que 
Alizete começou a desenvolver um trabalho de inclusão.  Inicialmente sua filha era a única 
de 30 alunos, que tinha deficiência auditiva. Com o passar do tempo, outros pais tomaram 
conhecimento do trabalho desenvolvido na escola. Com isso foi aumentando o número de 
alunos surdos na escola.  
  
Atualmente, seus esforços estão voltados para a melhoria do ensino/aprendizagem dos 
alunos com deficiência auditiva que estudam no Anísio Teixeira.  
 
De acordo coma a pedagoga as limitações desses alunos vão desde a compreensão das 
aulas até o relacionamento com os outros colegas, devido à dificuldade de comunicação. 
Nas suas palavras, “se perguntarmos a um deficiente auditivo se preferem uma sala com 
pessoas ditas ‘normais’ ou somente com surdos? A resposta é unânime! Preferem uma 
turma em que se tenham apenas surdos”. 
 
Nesse sentido, ela entende que a lei não foi bem elaborada. Apesar de estarem inclusos na 
escola, a realidade é outra. Eles estão exclusos da didática, do professor, da turma, do 
ensino e consequentemente da aprendizagem.  
 
Segundo a pedagoga, se os professores preparassem uma aula com recursos visuais, 
pensando nos alunos com deficiência auditiva, a aprendizagem melhoria.  Na escola, duas 
professoras, uma de biologia e outra de sociologia, vem desenvolvendo essa didática. Isso 
tem se revelado em bons resultados no que se refere à aprendizagem dos alunos.  
 
Alizete, retomando o que o professor de inglês disse, afirmou que existem alunos que 
terminam o ensino médio sem sequer saber ler. Para ela, as notas baixas desses alunos são 
reflexos da educação deficiente da escola. O nível do aluno não é mesmo dos alunos ditos 
“normais”. O ouvinte se prepara melhor com as revisões, já os surdos sofrem limitações 
por não ouvirem. Daí a importância de um interprete junto ao professor nas salas.  
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No ano passado havia dois interpretes na escola, contudo esse número era pequeno para 
atender todas as turmas. Então ficou decidido que os interpretes só iriam acompanhar as 
aulas cuja disciplina oferecia mais dificuldade. Infelizmente por falta de pagamento, os 
interpretes saíram da escola. A disciplina que os deficientes sentem mais dificuldade é 
língua portuguesa, pois tem muitas regras. 
 
Hoje, a equipe pedagógica da escola junto com Alizete, Rute e Joiram (deficiente físico 
que trabalha na Secretaria de Educação), estão tentando convencer a Secretaria de 
Educação a respeito da importância de se ter uma equipe de interpretes para facilitar o 
processo de ensino aprendizagem direcionados aos alunos especiais. E dessa forma, incluí-
los no processo de ensino – aprendizagem. 
 
 
CONSIDERAÇÕES 
 Uma das discussões centrais na sala de aula decorreu da atual política nacional de 
educação que recomenda a educação inclusiva, ou seja, aquela organizada para atender a 
todos.  Vimos durante as aulas da disciplina de educação inclusiva, ministrada pela 
professora Narla Sathler Musse de Oliveira, que para a obtenção de bons resultados 
educacionais no que se refere à criança surda, suas condições lingüística e cultural devem 
ser necessariamente contempladas. No entanto, não é isso que ocorre com freqüência na 
escola visitada. As crianças surdas, de forma geral, não tem tido seu direito à educação 
respeitado, pois devido à sua dificuldade de acesso à língua utilizada pela maioria, ficam 
em segundo plano no processo de ensino-aprendizagem. Como conseqüência, após anos de 
escolarização, é comum os deficientes auditivos não apresentarem um domínio mínimo dos 
conceitos e conteúdos ministrados, necessários ao seu desenvolvimento e à sua adequada 
inserção social. 
 
Na escola visitada, uma parte dos professores demonstram resistência diante de novas 
propostas educacionais. Por esse motivo, implantar ações, ainda que parciais, que visem a 
construção de novas práticas educacionais não é uma tarefa fácil. Além disso, esta proposta 
educacional envolve a criação de outros cargos e, portanto, a presença de uma nova equipe 
escolar para compor com a existente na escola - a exemplo os intérpretes de Libras. Fato 
que implica em mudança do espaço escolar e a capacitação permanente do grupo 
envolvido com os processos de ensino-aprendizagem dos alunos. Para isso acontecer 
efetivamente, o governo deve apoiar e a equipe abraçar realmente a causa. 
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RESUMO 
Esse estudo resulta da observação e análise das atividades lúdicas proposta pelo projeto 
“Saúde e Cidadania da Melhor Idade”, desenvolvido no Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Rio do Norte- CEFET/RN. Partindo do pensamento de alguns autores sobre 
a autoformação humana, e buscando uma inter-relação com o lazer, pretendeu-se aprofundar 
a discussões sobre as contribuições das atividades de lazer para o desenvolvimento humano 
em um grupo da terceira idade, composto por 17 participantes. Com base na abordagem do 
método autobiográfico, no qual os entrevistados relembravam vivências de lazer que 
aconteceram na infância até os dias atuais. Com a observação e a análise das situações 
lúdicas, percebeu-se que a maioria dos entrevistados, quando mais jovens, quase nenhum 
tempo destinava para o seu lazer, compreendendo a sua importância apenas depois que 
começaram a participar do referido projeto. Uma das causas dessa realidade era a não 
consciência da importância do lazer para a qualidade de vida. 
 
 
PALAVRAS – CHAVE: Autoformação, Lazer, Terceira Idade. 
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LAZER E AUTOFORMAÇÃO HUMANA DA PESSOA DA TERCEIRA IDADE 
 
 
INTRODUÇÃO 
Nos últimos tempos, os discursos a respeito do lazer e as suas contribuições para a 
melhoria na qualidade de vida do homem têm aumentado.  Fruto de pesquisas realizadas 
em diversas partes do mundo acadêmico e que trás contribuições valiosas para o 
desenvolvimento humano.  
 
O processo de redirecionamento da própria vida levando em conta as atividades de lazer 
numa perspectiva de desenvolvimento humano individual e coletivo é que Zimmerman 
(1962) cita uma argumentação de Neumeyers, o qual defende um lazer para todos em que 
postula que a cultura de uma sociedade é construída durante o tempo de lazer das pessoas. 
E que o progresso social ocorre quando as pessoas usam seu tempo de lazer de forma 
criativa e construtivamente. E ressalta que a escola seria um lugar adequado em que 
poderia desenvolver criatividade nas atividades de lazer, no qual jovens aprenderiam a usar 
seu lazer construtivamente quando adultos e conseqüentemente na velhice. 
 
Esse tempo de lazer com significado deve provocar alegria, prazer e auto-realização aos 
indivíduos que se aventuram a conquistá-lo de forma efetiva, tendo em vista que a própria 
sociedade não garante condições reflexivas de utilização lúdica e criativa de tais vivências. 
 
Dessa forma o estudo problematiza o lazer e a autoformação humana para a pessoa da 
terceira idade como proposta metodológica no projeto “Saúde e Cidadania da Melhor 
Idade” que funciona no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 
– CEFET/RN. O projeto funciona na coordenação do curso de Tecnologia em Lazer, com 
seu corpo gestor composto por uma coordenadoria técnica, uma secretaria, professores de 
hidroginástica, psicologia, francês, espanhol, ginástica, dança, informática e dança 
folclórica para assistir 200 pessoas em média, com assiduidade de 80% a 70% de 
freqüência.  
 
Contribuindo com as argumentações Waichman (1997) aponta que as atividades de lazer 
surgidas para preencher o tempo livre vão sofrendo sofisticação com o passar do tempo, 
porém, não se tem certeza de que haja aprofundamento em seus fundamentos. Essa 
preocupação se dá por compreender que a atividade pode ser, em determinado momento, o 
meio e não o fim em si mesmo. Como as previsões futuristas da sociedade moderna 
sinalizam que aos poucos a sociedade do trabalho cederá lugar a uma sociedade do tempo 
livre, cabe a preocupação de fundamentar a vivência desse tempo livre, com signo e 
significado que vão ficar marcados na sociedade. 
 
Com o intuito de contribuir com os estudos do lazer, da qualidade de vida e com a 
autoformação da pessoa da terceira idade é que o estudo busca fazer um paralelo entre esse 
pensamento e as vivências proporcionadas aos idosos do projeto “Saúde e Cidadania da 
Melhor Idade”, que funciona no Centro Federal de Educação Tecnológico do Rio Grande 
do Norte- CEFET/RN. Objetivando assim tecer novos olhares sobre as atividades de lazer 
vivenciadas nesse grupo e discutir de que forma as vivências promovem o 
desenvolvimento humano e como possibilitam àqueles que delas participam, auto-gerir os 
conhecimentos apreendidos.  
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Dessa forma, o estudo problematiza o lazer e a autoformação humana para a pessoa da 
terceira idade como proposta metodológica no projeto “Saúde e Cidadania da Melhor 
Idade”. 

 
 

LAZER E AUTOFORMAÇÃO HUMANA 
A autoformação está inserida num processo de desenvolvimento e que marca sua presença 
no mundo. Para Lerbet, citado por Pineau e Courtois (1989), a “auto” formação se 
caracteriza por uma dinâmica vital na formação do indivíduo, não designa apenas o sujeito 
ou o eu psicológico, mas um sujeito multidimensional. 

 
Pineau, citado por Courtois (1989), defende a teoria tri-polar de formação: auto-formação, 
hetéro-formação e eco-formação, ou seja, auto relacionado a si, hétero relacionado aos 
outros e eco relacionado ao mundo. A formação conduzida pelo eco se compõe das 
influências físicas, climáticas e das interações físico-corporais que dão forma à pessoa. 
Inclui a dimensão simbólica, forte influência no imaginário pessoal que organiza o sentido 
dado à experiência vivida. O processo de formação conduzido pelo hétero inclui a 
educação, as influências sociais herdadas da família, do meio social e da cultura, das ações 
de formação inicial e continuada. É hierarquizada pelo meio ambiente cultural. No autos, o 
sujeito pratica suas escolhas com experiências reflexivas, consciente de sua relação com o 
outro e com o mundo. 

 
Courtois (1989), ao proferir uma palestra sobre La formation expérientielle dans la galaxie 
de l´autoformation, destaca que os autoformantes têm uma dupla preocupação entre 
consciente e o desenvolvimento da consciência de maneira a formar autores para o mundo. 
Na situação de experiências na ação a reflexão é aflorada, configurando três distintas 
concepções: as finalidades, os significados e o sensorial. A autoformação propõe uma pista 
de reflexão para evolução do campo de posicionamento dos atores ao seio de uma 
sociedade educativa em mutação, estruturando-se em uma galáxia da autoformação que 
tem o enfoque na autoformação integral ou autodidata, existencial, educativa, social e 
cognitiva. 

 
Para Galvani (2002), a autoformação requer uma abordagem transdisciplinar para 
considerar a pluralidade de níveis de realidade do autos e formação de si. A autoformação 
é também um processo antropológico que requer uma abordagem transcultural. Então, para 
a autoformação fluir enquanto desenvolvimento humano, será preciso inverter o eixo da 
ação educativa e mergulhar no interior da educação. A tomada de consciência e a tomada 
de poder sobre sua formação parecem ser a base da autoformação. Para Galvani (2002), a 
transdisciplinaridade se dá sob dois fatores: perturbações dos equilíbrios ecológicos e pela 
crise antropológica. Esses desequilíbrios são herdados pelo materialismo, egocentrismo, 
divisão do conhecimento em disciplinas, redução do sujeito a um indivíduo racional entre 
outros aspectos. Por isso, a autoformação é uma abordagem interior da educação. 

 
Pesquisas recentes, principalmente nas ciências da educação, apresentam estudos da 
autoformação como uma prática social transdisciplinar tendo como concepção central o 
aprender por si mesmo. Para tanto, proporciona aos diversos segmentos educacionais 
ateliês de aprendizagem para a autoformação. 
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Para Debon (2006), as diferentes dimensões da teoria da autoformação retratam que 
aprendemos em toda situação da vida, ou seja, a vida deve ser um ambiente de constante 
aprendizagem. Reencontram assim as teorias construtivistas de aprendizagem e o interesse 
de considerar a experiência, e não apenas esperar pelas atividades de trabalho para se 
produzir saberes de experiência.  

 
Na autoformação, as dimensões devem ser pensadas em relação às coisas, aos outros e a si 
mesmo, numa perspectiva de rompimento com uma formação tradicional voltada para um 
direcionamento linear de aprendizagem. Nesse sentido, as experiências vividas na escola 
passam a ser consideradas uma contra-escola, na relação em que só se aprende por meio de 
uma abordagem de lições seguidas como se uma fosse pré-requisito da outra. 

 
Para fortalecer tal argumentação, Pineau (2006), ao analisar um estudo de um campo 
semântico sobre a autoformação e a validação dos saberes da experiência, destaca que 
autores da dimensão existencial e social indicam que a autoformação não desenvolve 
apenas maneiras de aprender as mesmas matérias, como por exemplo: as escolares e 
profissionais. As pessoas devem aprender as matérias por si e com os autores, no sentido 
de uma aprendizagem permanente. 

 
O processo histórico educativo, segundo Maia (2008) aponta que o indivíduo, a partir do 
momento que toma consciência de si, torna-se sujeito de sua própria história 
descaracterizando a consciência subalterna. A liberdade e a autonomia são vividas nesse 
momento, com soberania, aflorando seu processo de humanização. O homem, para ser 
agente transformador, precisa assumir sua vida comprometendo-se com ela. Precisa ter 
consciência de si para ter consciência do mundo. 

 
A autoformação humana no lazer é pautada numa perspectiva de construção de si, devendo 
privilegiar as condições do fluir nas vivências de lazer de forma reflexiva, no sentido de 
uma aprendizagem para a vida. Ao pensar nas vivências humanas, criativas e criadoras no 
lazer, trazemos Dumazedier (1975) que contribui com uma análise importante sobre as 
atividades de lazer, como passeio, jogos esportivos, pesca, novas formas de cultura do 
corpo que não estão dialogando com a escola, por esta ainda estar distante do debate da 
perspectiva vivencial dos conteúdos culturais trabalhados no lazer, visualizados numa 
estrutura de rede de vivências que deveria estar no contexto da formação humana de modo 
institucionalizado (MAIA, 2008).  

 
Outras atividades de lazer como jardinagem, modelagem, desenhos e outros interesses 
manuais, que expressam a personalidade do indivíduo através dessas vivências, são 
essenciais para o desenvolvimento do indivíduo. Essas atividades devem ser analisadas sob 
o olhar do desenvolvimento humano para que sejam valorizadas pelas instituições sociais 
em suas diversas instâncias visando favorecer uma melhor qualidade de vida, contribuindo, 
assim, com o desenvolvimento cultural das manualidades.  

 
Dumazedier (2002), Delors (2006) e Pineau (1977) argumentam que a autoformação é 
aprofundada a partir da formação. Portanto seria preciso transformar a educação numa 
educação para a vida que fosse capaz de oferecer múltiplas oportunidades de aprender, e 
que essa aprendizagem ultrapassasse os muros das instituições educativas e fosse se 
confraternizar com a cultura. 
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A preocupação de Dumazedier (1975, p. 64) a respeito da autoformação pelo lazer se dá 
pelo seguinte questionamento:  

 
Será que as novas formas de controle social não vão despossuir o 
indivíduo do poder que a sociedade lhe outorga na escolha do seu 
lazer? Será que este poder não lhe vai ser retomado, roubado de 
novo pela instituição social, talvez como uma escola camuflada? 
(DUMAZEDIER, 1975). 

 
Essa indagação de Dumazedier esclarece dois aspectos fundamentais: indivíduos podem 
ser passivos e consumidores de uma cultura pedagógica muito forte e tradicional; ou 
voltar-se pela impassividade social e a delinqüência que leva a destruição da própria 
dignidade. 

 
Acrescenta ainda o autor que a função de desenvolvimento do lazer não se contrapõe 
totalmente a do divertimento porque o desenvolvimento consta de uma tendência profunda 
de autogestão do próprio tempo, encaminhando-se para um ambiente de criatividade e 
afetividade. As atividades autogeradoras podem chegar à autoformação em sua 
constituição. 

 
Conforme destaca Pineau (2006), Dumazedier foi um dos pioneiros na discussão da 
autoformação no lazer ao tratar da revolução cultural associada à autoformação. Revolução 
essa pensada e vivida na perspectiva de uma sociedade educativa emergente. 

 
Nesse sentido, pensar o lazer numa perspectiva de desenvolvimento humano, valorizando 
as escolhas pessoais, exige atentar para o fato da privação da liberdade do ser humano por 
meio do controle social, que poderá impedir a autoformação, uma vez que impede também 
a autogestão do espaço-tempo e, conseqüentemente, a criatividade e a sensibilidade 
desfrutada nas vivências de lazer, estimulando a passividade do ser humano nas relações 
sociais. 

 
O fluir da sensibilidade e da afetividade são emoções que podem ser vividas nas 
experiências de lazer e contribuem com uma autoformação humana pela via da ludicidade 
de forma democrática, ética e participativa de toda comunidade.  

 
Pensar essa reflexão na sociedade é fazer presente a corporeidade, é perceber a noção da 
interconectividade existente entre os fenômenos da natureza que leva a compreender que o 
ser humano aprende com as sensações, emoções, intuição, sentimentos e não única e 
exclusivamente usando a razão e o intelecto. 

 
 
METODOLOGIA VIVENCIADA 

Esse estudo utilizou-se de abordagens autobiográficas para analisar os principais aspectos 
que influenciam na autoformação humana do lazer. Na abordagem autobiográfica, um dos 
caminhos escolhidos para apresentar a realidade foi por meio de uma entrevista em que os 
participantes do projeto destacaram pontos relevantes que ocorreram durante as aulas, como 
também trouxeram discussões sobre elementos específicos vividos pelos participantes.   
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Na análise do grupo “Saúde e Cidadania da Melhor Idade”, foram entrevistadas 17 pessoas 
entre homens e mulheres com idade superior aos 61 anos. Para alcançar o objetivo desse 
estudo, fez-se necessário que os entrevistados recordassem os momentos de lazer que 
possuíam na infância e na fase adulta (antes de participar do grupo) a fim de se comparar ao 
tempo que eles destinam atualmente, bem como o entendimento que eles tinham do lazer e o 
que modificou; além de tornar claro como as atividades propostas no grupo auxiliaram para 
a autoformação deles enquanto indivíduos. 

 
Dentre as lembranças que a maioria das mulheres possui da sua infância, recordam que seus 
pais nunca as deixavam brincar na rua, na casa das amigas ou com brincadeiras 
denominadas de “brincadeira de menino”. Além disso, elas começaram a trabalhar muito 
cedo, ajudando a mãe nas tarefas domésticas e estudando. Os homens, em geral, podiam 
brincar fora de casa, mas também ajudavam os pais a manter a casa. Portanto, enquanto 
jovens, não existia muito tempo destinado a momentos de lazer.  

 
Após entrar para o grupo da terceira idade, tiveram mais oportunidade de viver momentos 
lúdicos – por meio da hidroginástica, dança viagens, jogos, entre outros- e passaram a 
discutir mais sobre a importância do lazer em suas vidas- através das aulas se psicologia.  
Pode-se destacar a fala de uma das entrevistadas ao se referir aos benefícios que obteve 
depois de estar participando do grupo: “Melhorou muito a minha percepção sobre o lazer. 
Quando eu era mais jovem, não se falava muito sobre isso. Abriu a minha mentalidade”.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A reflexão sobre esses aspectos supracitados torna-se essencial, visto que o lazer, a cada 
dia, vem aumentado a sua importância diante da sociedade.  Um dos pontos mais 
relevantes dessa pesquisa é a constatação de que os participantes do projeto “Saúde e 
Cidadania da Melhor Idade” vêm compreendendo as múltiplas possibilidades de lazer e os 
benefícios que essas atividades delineiam em suas vidas. Pode-se destacar a fala de um dos 
entrevistados ao afirmar que a “melhoria da qualidade de vida foi de 100%” após entrar 
para o projeto. 

 
Sendo assim, conclui-se que as vivências de lazer nesta fase da vida propiciam um novo 
olhar sobre a vida, sobre as relações, além de contribuírem para o desenvolvimento, um 
auto-desenvolvimento, daqueles que participam das atividades. 

 
Preparar a pessoa da terceira idade para viver nesse novo contexto das incertezas, e nessa 
fase da vida, significa capacitá-lo para viver numa sociedade pluralista em permanente 
processo de transformação. Pressupõe, dentre outros aspectos, sua preparação para o uso 
de redes de interfaces, nos quais fluem informações que permitem a construção de 
conhecimentos, o desenvolvimento do pensamento e a criação de novos ambientes de 
aprendizagem que possibilitem uma nova relação com a cognição humana, uma nova 
dinâmica na construção do conhecimento. Implica a adoção de um novo enfoque que leve 
em conta a interatividade existente entre as coisas do cérebro e os instrumentos oferecidos 
pela cultura. 
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RESUMO 

Os dramas cantados infantis, objeto deste estudo, são músicas dramatizadas tematizando aspectos da cultura local e 
regional, e que tiveram seu momento de efervescência nas décadas de 40 e 50. Eram ensaiadas por crianças e 
adolescentes, principalmente mulheres, para serem apresentadas em eventos festivos da comunidade. De acordo com 
os estudos preliminares, os temas eram diversos, e adaptados aos aspectos religiosos, culturais e geográficos de cada 
região. O estudo busca registrar e resgatar essa manifestação da cultura infantil, presente somente na memória de 
algumas pessoas. A pesquisa teve um forte viés antropológico, e utilizou dos procedimentos da história oral como 
estratégia de coleta de informações, junto às pessoas devidamente identificadas, e que guardavam na memória 
registros da sua infância.  A pesquisa caracterizou-se por ser descritiva, e de campo no que se refere às fontes de 
coleta. O levantamento das informações teve como base, os dados coletados a partir da tradição oral, e de algum 
registro escrito por ventura encontrado, e também, da observação direta. No que tange a tradição oral, foram 
colhidas as informações a partir: das pessoas mais idosas dos municípios e da zona rural eleitos para pesquisa e que 
tinham guardado na memória os dramas infantis do seu tempo de infância. Em relação aos documentos, coletamos 
dados em: 1)registros históricos encontrados com as pessoas ou arquivos públicos dos diversos municípios; 2) livros 
e jornais que registraram de alguma forma os dramas infantis.  As informações obtidas foram analisadas e ordenadas 
de acordo com categorias de significados, cuja definição se efetivou a partir do tratamento da própria informação, 
quando então se converteram em categorias analíticas e de triangulação com as demais fontes. Após o tratamento 
das informações, foram organizado o registro dos dados coletados que teve como foco principal a catalogação dos 
dramas infantis.   

Palavras-chaves: Lúdico. Cultura Popular. Folclore.   
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o ano de 2006, no Estado do Rio Grande do Norte, foi realizado pelo Centro Federal do 
Rio Grande do Norte-CEFET-RN sob a coordenação de professores pesquisadores do Curso de Lazer e 
Qualidade de Vida, um exaustivo estudo sobre os brinquedos e brincadeiras da cultura popular norte-rio-
grandense, financiado pelo Ministério da Cultura através de edital público: “Fomento às Expressões das 
Culturas Populares”. As informações, que deram suporte ao estudo, foram coletadas a partir de uma 
ampla revisão bibliográfica e de fontes diretas extraídas dos relatos de pessoas de todas as faixas etárias. 
Cerca de 50 cidades e suas zonas rurais foram visitadas, abrangendo-se assim, todo o RN do ponto do 
ponto de vista histórico e espacial.  Como resultado final, além dos registros dos relatos das brincadeiras, 
foi constituído um acervo de brinquedos populares com cerca de 300 peças, grande parte sem registro 
algum na literatura especializada.  Dentre as manifestações lúdicas da cultura potiguar identificadas pela 
pesquisa, estão os “dramas”, mistura de brinquedos cantados e encenações teatrais, descritos nos relatos 
dos interlocutores do estudo em quase todos os municípios visitados. Constatou-se, pela imersão na 
literatura que esta manifestação do folclore infantil potiguar, ainda é pouco documentada e devidamente 
registrada, tendo merecido pouca atenção pelos grandes folcloristas do estado. 

Neste sentido, o presente estudo, buscou registrar e resgatar essa manifestação da cultura lúdica 
infantil, presente somente na memória privilegiada de algumas pessoas idosas. Os seus rituais, as suas 
letras e melodias junto com os seus gestos corporais representam as expressões artístico-culturais e o 
imaginário coletivo da infância norte-riograndense de um passado recente, e que foi sucumbido pelas 
radicais transformações ocorridas na dinâmica social, nas ultimas décadas. São manifestações lúdicas 
inseridas no seu tempo e espaço, fundamentais para compreensão da história e da cultura norte-rio-
grandense.   

A pesquisa teve um forte viés antropológico e utilizou dos procedimentos da história oral como 
estratégia de coleta de informação. Os interlocutores do estudo foram as pessoas devidamente 
identificadas na pesquisa anterior, e que guardavam na memória registros da sua infância. Para Thompson 
(2002), a história oral pode ser um meio de transformar tanto o conteúdo como a finalidade da própria 
história, na medida em que pode devolver as pessoas que fizeram e vivenciaram a história um lugar 
fundamental, mediante suas próprias palavras. Quantos aos seus objetivos, a pesquisa se caracterizou por 
ser descritiva, na medida em que se propôs a fazer o registro do fato, sem tentar interpretá-lo, e de campo 
no que se refere às fontes de informações. Documentar, registrar e catalogar, através de relatos, os dramas 
infantis da cultura popular norte-rio-grandense é o objetivo principal do estudo. Os objetivos específicos 
são: constituir e organizar um acervo de dramas na perspectiva de sua preservação e divulgação para as 
gerações atuais e futuras; catalogar dramas populares da cultura norte-rio-grandense enquanto patrimônio 
cultural local; divulgar para as gerações atuais e futuras as manifestações lúdicas infantis resgatadas pela 
pesquisa através da publicação de um livro; preservar a memória da cultura infantil do Rio Grande do 
Norte através do registro, catalogação e publicação de manifestações (dramas) da cultura lúdica norte-rio-
grandense.  

 A coleta de dados ocorreu nos municípios do Rio Grande do Norte, identificados no estudo 
anterior: Pedro Velho, Mossoró, Jardim do Seridó, Georgino Avelino, Goianinha, Touros, Açu e Macau.  
O levantamento das informações e a análise têm como base, os dados coletados a partir da tradição oral, e 
de algum registro escrito por ventura encontrado, e também, da observação direta. No que tange a 
tradição oral, estão sendo colhidas as informações a partir das pessoas mais idosas dos municípios e da 
zona rural eleitos para pesquisa e que tenham guardado na memória os dramas infantis do seu tempo de 
infância. Em relação aos documentos, os dados são coletados em: registros históricos encontrados com as 
pessoas ou arquivos públicos dos diversos municípios; livros e jornais que registraram de alguma forma 
os dramas infantis.   

A amostra é constituída tendo como base os municípios já identificados que tiveram ocorrências 
no passado dos dramas infantis. Desta forma, a amostra garantirá a abrangência de todo o RN do ponto de 
vista histórico e espacial, são eles: 1-Micro-região do Agreste Potiguar (Nova Cruz), 2- Micro-região 
Angicos (Angico, 1850), 3- Micro-região Apodi (Caraúbas, 1868), 4- Micro-região Litoral Nordeste 
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(Touros, 1868), 5- Micro-região Litoral Sul (Goianinha, 1832), 6- Micro-região Macaíba (Ceará Mirim, 
1755) 7- Micro-região Mossoró (Mossoró, 1852), Seridó Ocidental (Caicó, 1788), 8- Seridó Oriental 
(Acari, 1833). 

Os instrumentos de coleta de dados são: a) entrevista semi-estruturada para obtenção de dados 
junto às pessoas mais antigas e que mantenham registradas na memória as letras e melodias dos dramas 
infantis e suas representações gestuais. Nesses municípios, eleitos pelo estudo, uma localidade de sua 
zona rural, contribuirá na amostra, sendo que antes da coleta de informações haverá um levantamento de 
caráter exploratório para escolha dos informantes e de outras fontes de pesquisa. Desta forma, a amostra 
final ficou constituída por oito cidades distribuídas historicamente e espacialmente tendo como referência 
as micro-regiões, b) questionário aberto aplicado às pessoas dos locais visitados; c) filmagem dos 
depoimentos; d) roteiro para levantamento das danças dramatizadas; e) visita às bibliotecas, arquivos 
públicos, Secretarias de Educação e outras instituições para obtenção de documentos e informações 
relevantes; e) registro em vídeo e fotografia dos depoimentos. 

 As informações obtidas foram analisadas e ordenadas de acordo com categorias de significados, 
cuja definição se efetivou a partir do tratamento da própria informação, quando então se converteram em 
categorias analíticas e de triangulação com as demais fontes (documentos, relatos de experiências e 
observações diretas). Após o tratamento das informações, foram organizado o registro das informações 
que teve como foco principal: a catalogação dos dramas infantis. Os dramas identificados e resgatados 
foram catalogados de acordo com as regiões encontradas, as letras, melodias e coreografias serão 
devidamente registrados e organizados para publicação. As músicas do folclore infantil registrada pela 
pesquisa serão selecionadas pelo critério de relevância e significado cultural e trabalhadas para edição de 
CD. 

 

2 A cultura lúdica infantil e sua relevância na afirmação da identidade norte-rio-grandense  

O brincar apesar de ser uma ação humana universal apresenta características regionais, 
geográficas e culturais próprias de cada localidade. Em comunidades rurais, urbanas e litorâneas 
independentes do estado ou país encontram-se particularidades regionais em termos de vocabulário, 
regras das brincadeiras, recursos materiais, espaços e tempos próprios para cada vivência.  

Nas brincadeiras, sob a dinâmica da particularidade cultural e regional expressam-se motivações, 
concepções de mundo, leitura da realidade e aspirações humanas. Adentrar a tônica e a temporalidade do 
brincar, compreendendo suas transformações e suas permanências, implicar transitar na universalidade e 
diversidade sob a ótica do tempo cronologicamente constituído: as transformações do brincar em outros 
tempos, repassar pela mesma necessidade de identificar as brincadeiras de todos os tempos, ainda hoje 
presentes no tempo/espaço. Por isso, universalidade e diversidade, no espaço ou no tempo, devem ser 
como as faces da mesma moeda. Definindo-se reciprocamente. Nessas condições, pode-se evidenciar a 
rica diversidade regional de suas vivências lúdicas, como também, a universalidade que emerge sob a 
lente da diversidade, expressão de seres humanos sujeitos de sua própria história. Conviver com essa 
aparente contradição é um passo no sentido de avançar e superar, compreendendo a natureza dialética dos 
fenômenos humanos e de integrá-los em uma visão de ser humano historicamente situado.  

Reunir em um estudo a produção sócio-histórica e cultural da ludicidade infantil do nordeste, 
especificamente no estado do Rio Grande do Norte, resultado de uma longa e exaustiva pesquisa de 
campo, representa registrar o brincar e as brincadeiras típicas da fase infantil, retratando seus momentos 
de autonomia e liberdade de escolha de construir um mundo a partir de sua lógica sensitiva, criativa, 
histórica, social, cultural, política e o papel ativo da criança como agente de sua vida e de seu 
desenvolvimento. 

Ao focalizar o lúdico infantil, representado nesse trabalho pelos dramas infantis como fenômenos 
e prática cultural e historicamente situada, e a criança como agente cultural dinâmico, a abordagem 
sintoniza-se com as tendências mais atuais da educação, história, sociologia, psicologia. 
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Nesse sentido, sua relevância potencial não se limita à contribuição ao ensino formal, mas a 
abrangência da temática atinge a todos que se interessam pelos estudos do lazer, da ludicidade, da cultura 
em geral e da cultura brasileira em particular. Portanto, a iniciativa de resgatar e registrar “os dramas do 
folclore infantil potiguar”, ilustrado com fotografias, poesias, poemas, relatos, gravuras e ilustrações 
surgem da necessidade de registrar a riqueza da ludicidade infantil presente na cultura da criança 
potiguar, construída na argamassa de múltiplas culturas, entre as quais se pode mencionar a influência 
africana, indígena e portuguesa entre outras e preservá-la através de registro e formas de re-inserção na 
sociedade contemporânea, criando assim focos de resistência da identidade local frente à sociedade 
globalizada e a indústria massificada dos brinquedos.  

 

3 Os dramas infantis potiguares: primeiros apontamentos 
  

Os dramas eram manifestações da cultura lúdica infantil tipicamente feminina. Como ressalta 
Otilia: Homem não pode participar da encenação [...] tem homem que quer participar, mas o pessoal já 
começa a falar que já passou por outro lado [...]”. As meninas, geralmente eram convocadas, por uma 
pessoa adulta que tinha o domínio do conhecimento dos dramas infantis: “a mestra”. Esse conhecimento 
era adquirido junto aos mais velhos pela tradição oral, e passado de geração a geração. Em algumas 
localidades, registramos a igreja católica, como a instituição que fomentava os dramas cantados, com 
intuito de apresentá-los nos seus eventos religiosos. Segundo Gerlane da Silva ( 2007) as encenações 
dramáticas serviam para arrecadar fundos para a Igreja.  

Assim os ensaios aconteciam em espaços de convivências da comunidade: salão paroquial, 
clubes, centros comunitários, escolas ou na própria residência da mestra. Eram momentos de grande 
socialização da comunidade, pois além de ser reunir o grupo de meninas para os ensaios, um grande 
número de pessoas compareciam para assisti-lo. Geralmente eram os ensaios ocorriam no horário 
noturno, configurando-se como um espaço e momento de lazer e de grande sociabilidade da comunidade. 
Lençóis, mesas e cadeiras eram improvisadas para armar o palco.  

O prazer de encenação era o que motivava as “meninas” para os ensaios e apresentações como 
nos relata Gerlane (2007). “As suas mães que costuravam as roupas de papel crepom e ensinavam falas, 
gestos, danças e músicas e as memorialistas que eram consultadas para fornecer letras e músicas das 
‘comédias do drama’ (FREITAS, 2006)”. Os adultos, geralmente tocavam instrumentos para ajudar no 
acompanhamento musical. Sanfonas e teclados eram os instrumentos mais utilizados. Os adultos, 
também, ajudavam nos ensinamentos de educação musical e até a postura no palco. 

Para Gurgel (2006), as letras tinham várias fontes de inspiração, como “as quatros partes do 
mundo”, “os oceanos” e às vezes, temas locais, como o drama “nossas praias” que descreve as belezas do 
litoral potiguar.  Os romances tradicionais, também eram fontes de inspiração. Gurgel (2006), cita alguns 
deles como “madalena”, “marido infeliz”. Outros “foram importados de Portugal, dentre eles, o autor 
destaca: “Juliana e D. Jorge”; O cego e Aninha”; “Pastorinha”; “Bela Nau Catarineta”  e os repertórios de 
danças e cantigas do Fandango e da Chegança.   

As dramistas entrevistas relataram que as maiorias dos dramas eram de origem desconhecidas. 
Elas iam à busca de novas letras nas comunidades vizinhas, e quando as encontravam eram motivo de 
comemoração, pois tinham novas coreografias para ser encenadas. Algumas letras eram feitas por pessoas 
da própria comunidade, que na maioria das vezes, abordavam temas pertinentes ao contexto local: 
cultural, história, ambiente e personagens representativos da comunidade.  Como é o caso das “cinco 
lagoas”, drama composto por um morador da comunidade de Campo de Santana, município de Nísia 
Floresta, que fala sobre as belezas naturais do seu município.   

Os romances cantados se aproximam bastante dos dramas infantis, objeto do nosso estudo, 
entretanto, existe uma diferença marcante nessas duas manifestações da cultura popular nordestina. Os 
dramas eram encenados e não se prendiam a um único tema, já os romances cantados eram inspirados nos 
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romances Ibéricos medievais, e também em romances brasileiros, e apenas eram cantados ou falados, mas 
não encenados.  

As encenações eram momentos marcantes para a comunidade. Os interlocutores do estudo 
relembram esses momentos, com grande satisfação. As pessoas acompanhavam os ensaios, e ficavam 
ansiosas para verem o dia da estréia. Os espetáculos aconteciam, geralmente em dias festivos para a 
comunidade: nas festas religiosas, no dia da padroeira, nos grandes feriados, nas datas comemorativas do 
calendário escolar, e até mesmo nas festas juninas.  Segue abaixo, alguns dramas cantados coletados pela 
pesquisa, no qual se destacam os que foram registrados no município de Pedro Velho, recitados por dona 
Jacira Alves(2006).  

  

Minha Infância 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

Como são belos os dias 

Do despontar da existência! 

— Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 

O mar é — lago sereno, 

O céu — um manto azulado, 

O mundo — um sonho dourado, 

A vida — um hino d'amor! 

Que aurora, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d'estrelas, 
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A terra de aromas cheia 

As ondas beijando a areia 

E a lua beijando o mar! 

Oh! dias da minha infância! 

Oh! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã! 

Em vez das mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã! 

Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 

Da camisa aberta o peito, 

— Pés descalços, braços nus 

—Correndo pelas campinas 

A roda das cachoeiras, 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis! 

Naqueles tempos ditosos 

Ia colher as pitangas, 

Trepava a tirar as mangas, 

Brincava à beira do mar; 

Rezava às Ave-Marias, 

Achava o céu sempre lindo. 

Adormecia sorrindo 

E despertava a cantar! .  

Oh! que saudades que tenho 
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Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

— Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

A sombra das bananeiras 

Debaixo dos laranjais! 

 

Meu sonho 

- Na hora que as centenas se fecham lentamente, 

que a noite vai descendo silenciosamente. 

- Os olhos eu seno e durmo, 

no meu quentinho leito e sonho por mil mundos, 

passeios satisfeitos, ainda ontem eu me lembro, 

entrei numa cidade, hô que cidade linda, pena é não ser verdade. 

- As praças todas eram de pão-de-ló, calçados de rapadura, 

com as telhas e os muros de queijadas de chocolate, 

andava os canos pelas praças, 

eram de açúcar e cande os vidros da vidraça, 

nenhuma chave havia nas portas dos armários, 

brincava os peixes rubros na água dos aquários, 

na biblioteca tinha só livro de beiju doce, 

de marmelada e chocolate de sagu. 

(bis) Um chafariz de bala dele vertia mel, 

passeios de geléia que escorregava o pé. 

Refrão - Passeio de geléia, champanhe e mais café. 

 

Cigana 
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- Sou cigana procurada em toda parte como boa cartomante, para dizer o que se passa e diz também o que 
vem adiante. Sou cigana procurada por toda arte e capricho, sei ler com perfeição uma mão, a boemia me 
disse. 

- Eu estou quase resolvida para te dar e tu ler a minha mão, mas vou logo te dizendo que só te dou um 
tostão.  

- Um tostão é coisa pouca para quem hoje não fez nada, mas eu vou entrar na festa porque hoje eu estou 
quebrada. 

- Então venha me dizer o que essa noite passou lá em casa, isso é o que está mau, eu não fui lá eu não vi 
nada. 

- Então venha me dizer o que passou com a vizinha. 

- Inventaram vatapá, você roubou uma galinha. 

- O cigana mentirosa, o cigana atrevida descobriu o meu segredo.  

- Se não querem que eu descubra, quando me vir tenha medo. 

- Você é uma charlatã que quer almoçar as custas minha. 

- Charlatã é a senhora que vatapá fez da minha galinha. 

- Eu sou uma mulher honesta que come pão as custas do meu trabalho. 

- Você rouba os seus bichinhos e eu vivo do meu baralho. 

- Vamos sambar charlatã, nessa nossa brincadeira se é mentira da cigana é também da quitandeira. 

 

 

Madalena 

 

 

Madalena: Seu tarcate compre logo meu vestido, que eu quero com ele passear. 

Seu tarcate: Você viu que eu era liso e não podia, para que metesse para comigo se casar. 

Madalena: Esse velho só presta para morrer, para não se meter a fogueteira. 

Seu tarcate: Tenha pena do seu velho minha negra. Eu sou velho, mas também tenho dinheiro caçuada 
madena é caçuada, eu não dou um como também dou dez. Tenha pena do seu velho minha negra que aqui 
está ajoelhado nos seus pés. 

Madalena: Se levanta dos meus pés se levanta, eu não te quero nem para ser o meu criado. 

Seu tarcate: Tenha pena do seu velho minha negra, não me traga do salão invergonhado. Ainda bem, eu 
não falei ela chegou, como uma cabra canina dasgrassada, eu me finjo sempre de brabo e meto o pau, ela 
manere mordendo e eu não dou nada. 

Madalena: você não dar velho mole desgraçado, eu arranco essa barba de guariba, eu arrumo as cacarecas 
e vou embora, pois eu já tenho namorado em Paraíba, agora mesmo vamos dançar um tengo para toda 
nossa raiva se acabar, os senhores da platéia me desculpe e de licença para nós se retirar.   

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os sentidos e significados que os dramas cantados tinham para as crianças, adolescentes e para a 
comunidade em geral, iam além de sua natureza lúdica, era algo muito marcante para todos. Os dramas 
fomentavam a construção de uma identidade cultural, e um sentimento de pertencimento ao grupo social. 
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A dinâmica requerida pelo processo de construção dos dramas, levavam os sujeitos a conviverem de uma 
maneira muito peculiar, já que impunha a necessidade de aprender com os mais velhos. Esse fato 
oportunizava a convivência de várias gerações em torno da construção do “espetáculo cantado”. Os 
dramas envolviam toda a comunidade no seu processo de construção e realização. Cada membro da 
comunidade ocupava um papel central no tempo e no espaço das encenações. Até os homens que não 
participavam do espetáculo diretamente, eram bons e assíduos espectadores, como verificamos em vários 
depoimentos colhidos durante o processo da pesquisa.  

No momento das encenações, as dramistas, como eram assim chamadas, assumiam um papel 
fundamental na comunidade, elas eram o centro das atenções, sujeitos do seu próprio tempo. Transmitiam 
alegria e tradição. Eram a expressão do seu tempo, onde ainda a mídia televisiva não tinha ocupado o 
espaço central no tempo livre das pessoas. Os protagonistas das vivências lúdicas e do usufruto do tempo 
livre, não eram os atores globais ou de qualquer outro meio de comunicação, eram as próprias dramistas 
que encenavam peças expressando o cotidiano, o tempo e do espaço do seu meio cultural e social. Não 
existia dicotomia entre quem produz e quem consume, todos eram dialeticamente, produtores e 
consumidores de suas próprias realizações culturais.  

Ao vasculharmos a literatura folclórica, verificamos uma grande lacuna e ao mesmo tempo um 
grande paradoxo: a pobreza na produção literária e acadêmica não comporta a riqueza e a diversidade das 
manifestações dramáticas mesmo que presentes apenas na memória e nos relatos da tradição oral. 
Permanece a indagação: como uma manifestação tão rica e expressiva da identidade cultural norte-
riograndense tem merecido até o presente momento, tão pouca atenção dos estudiosos do campo da 
cultura potiguar. Entretanto, quando uma dramista rememora sua infância, os dramas vêm à tona como 
algo marcante e um sentimento de veneração, de respeito e de uma indizível saudade: testemunham a 
vitalidade ainda presente dos dramas na alma desse povo. 
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RESUMO 

 

Neste texto oferecemos um breve panorama de estudos sobre o resgate de brinquedos e 
brincadeiras infantis da cultura popular norte-riograndense, realizado por pesquisadores 
CEFET-RN. Evocando a ludicidade, dispomos o elo entre cultura, memória e infância, 
desenvolvemos a construção de trabalhos que retratam o passado e o presente, e mostramos 
as mudanças nas vivências infantis. Construído na base da tradição oral e de registros 
sublinhados na literatura, com o desejo de constituir e organizar um acervo de brinquedos 
populares infantis, a investigação dos fatores envolvidos em sua produção foi importante 
para uma melhor descrição da brincadeira, da ocorrência e da aprendizagem na situação 
natural que reflete na constituição do sujeito, socialização e transmissão da cultura.  
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BRINQUEDOS POTIGUARES, RECONSTRUÍNDO VIVÊNCIAS E 
ENTRECRUZANDO IDENTIDADES 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante das transformações espaciais e sociais ocorridas ao longo dos anos, 
principalmente, nas grandes cidades, tornam-se oportunas as discussões referentes ao 
universo lúdico infantil de outrora. Além do mais, o brincar apesar de ser uma ação 
humana universal apresenta características regionais, geográficas e culturais próprias de 
cada localidade. Em comunidades rurais, urbanas e litorâneas, por exemplo, independentes 
do estado ou país encontram-se particularidades regionais em termos de vocabulário, 
regras das brincadeiras, recursos materiais, espaços e tempos próprios para cada vivência. 
O que de fato, nos instigou a busca pela descoberta e compreensão de tais elementos em 
nível de Rio Grande do Norte. 

Nas brincadeiras, sob a dinâmica da particularidade cultural e regional expressam-
se motivações, concepções de mundo, leitura da realidade e aspirações humanas. Adentrar 
a tônica e a temporalidade do brincar, compreendendo suas transformações e suas 
permanências, implica transitar na universalidade e diversidade sob a ótica do tempo 
cronologicamente constituído. As transformações do brincar em outro tempo repassam 
pela mesma necessidade de identificar as brincadeiras de todas as épocas, ainda hoje 
presentes no cotidiano popular.  

Dessa forma, com o compromisso de um grupo de pesquisa financiado pelo 
Ministério da Cultura durante um (01) ano foi possível desenvolver tal pesquisa motivada 
na intenção de reunir a produção sócio-histórica e cultural da ludicidade infantil do 
Nordeste, em especial, no Estado do Rio Grande do Norte, estudando o brincar e as 
brincadeiras típicas da fase infantil, retratando seus momentos de simbologia, autonomia e 
liberdade. 

O estudo apresenta, portanto, um forte viés antropológico e utilizou-se dos 
procedimentos da história oral como estratégia de coleta de dados – registros escritos e 
fotográficos. Após, então, esse longo estudo, o qual durou, em média, dois (02) anos, 
acompanhado de uma ampla revisão bibliográfica e de fontes diretas extraídas de relatos de 
pessoas de todas as faixas-etárias e de várias cidades do Estado, o grupo de pesquisa 
tornou-se permanente – NECLI (Núcleo de estudos Culturais da Ludicidade Infantil) e 
focado na preservação do patrimônio cultural local, na perspectiva de sua divulgação as 
gerações futuras.  

 

2 O BRINCAR COMO PROCESSO DE CULTURA   
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É comum encontrarmos várias formas de culturas circulando dentro de uma mesma 
sociedade. Os elementos que migram para outras culturas acabam sempre passando por 
algumas adaptações, para um melhor encaixe na nova sociedade. Nas brincadeiras e 
brinquedos populares, presentes nas mais remotas civilizações, isso é verificado, adquirem 
novas regras, conteúdos e materiais. As brincadeiras são um patrimônio cultural de uma 
comunidade, pois transmitem indiretamente os valores, costumes e pensamentos de um 
grupo de pessoas. O brinquedo sempre faz lembrar um tempo e uma história situados em 
um contexto espacial, histórico e cultural. 

É de longa data que o homem vive em grupos, compartilhando seus ensinamentos 
com os outros. Com o surgimento e popularização da escrita, entre outros acontecimentos, 
costumes e culturas passaram a influenciar outras sociedades e o conhecimento já não 
ficava restrito a um lugar. A partir de então, as culturas e os estilos de vida das pessoas 
passaram a se modificar mais rapidamente.  Indivíduos, categorias e subculturas passaram 
a agir e reagir continuamente uns sobre os outros, sempre em interação.  E a partir dessa, 
ocorreram várias  mudanças sociais. Conforme Thompson (1995), a cultura humana é um 
comportamento aprendido, adquirido pelos indivíduos como membro de um grupo social. 
Para tanto, a cultura pode ser considerada como uma soma total dos conhecimentos 
adquiridos, deixando claro que cada grupo difere-se do outro e mesmo de segmentos da 
mesma cultura, por região ou escala social.  

  Os grupos sociais não estão imunes à introdução de novas formas de culturas e 
costumes uma vez que todo o comportamento humano é inteiramente aprendido e ás vezes 
modificado pelo aprendizado social (THOMPSON, 1995). Pelo fato da espécie humana 
apresentar uma dependência a respeito deste comportamento aprendido, torna-se 
imprescindível a adaptação dos costumes e da cultura ao modo de vida que ele está 
levando naquele momento e, levando em consideração, os homens nas suas situações 
particulares de tempo e espaço.  

A esse respeito foi desenvolvido um estudo sobre a produção sócio-histórica e 
cultural da ludicidade infantil do nordeste, especificamente no estado do Rio Grande do 
Norte, que reflete  o brincar e as brincadeiras típicas da fase infantil. Nele foi constatado os 
momentos de autonomia e liberdade de escolha, a partir de uma perspectiva de observação 
sensitiva, criativa, histórica, social, cultural, política.  

Para conhecer a cultura infantil, se faz necessário adentrar a um mundo cheio de 
variedade, de criatividade, de diversidade e riqueza cultural que as crianças conhecem bem 
e que é parte viva das memórias dos adultos. As águas dos rios e de açudes, as terras 
molhadas pelas chuvas de inverno, os ventos de agosto, os frutos e galhos das diversas 
árvores potiguares forneciam o espaço e a matéria prima para as vivências das brincadeiras 
e a confecção dos brinquedos. No interior ou na capital, na zona rural ou urbana, um 
estudo da ludicidade infantil e de suas possibilidades, sempre está ligado a um contexto 
espacial e cultural específicos, dando os ingredientes e temperos para a explosão de riqueza 
e diversidade do mundo das brincadeiras e dos brinquedos infantis.  

Como aponta Morais (2006) 

De forma natural e espontânea, acontecia a exploração, pelas 
crianças, do próprio corpo e do ambiente de que dispunham para 
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brincar; possibilidade de estruturação  espaciotemporal, permitindo 
a organização do corpo, levando a estruturação da auto-imagem e 
autoconfiança em treinos que faziam parte do cenário do mundo de 
vida cotidiano infantil do sertão nordestino. (p.68) 

Os elementos do brincar, sob a dinâmica da particularidade cultural e regional, 
expressam motivações, concepções de mundo, leitura da realidade e aspirações humanas e 
implicam em um transitar na universalidade e diversidade sob a ótica do tempo, 
responsáveis pelo engendramento de condições para a constante transformação da cultura 
popular - onde a tradição é mantida, mas sempre atualizada. Apesar de parecer paradoxal, 
o caráter dinâmico da manutenção de tais normas culturais é evidente. Laraia (2001) 
afirma, qualquer sistema cultural está num contínuo processo de mudança, ou seja, a 
conservação é sempre algo relativo, depende da dimensão de tempo e do sistema cultural a 
ser considerado. 

A criança pode brincar com os significados para mediar simbolicamente a 
internalização e assimilação da cultura, mediada pela brincadeira. As crianças não são 
somente criadas, elas se criam através do brinquedo e através dele, também criam cultura 
compreendendo as mudanças e suas permanências: elas observam situações presentes na 
vida dos adultos e transportam para suas realidades, resgata, organiza e constitui sua 
subjetividade.   

Compreendendo a importância do brincar hoje, exploramos o passado. De um 
modo geral, o significado do brincar permaneceu, todavia suas condições de existência 
mudaram, embalada principalmente, pelo desenvolvimento tecnológico, pela mudança na 
dinâmica social, pela industrialização do brinquedo e pela penetração da mídia no 
cotidiano infantil. Para Elkonim (1988), o brinquedo só é imutável nos seus aspectos 
gerais, pois a sua história está organicamente vinculada à da mudança de lugar da criança 
na sociedade e não pode compreender-se fora dessa história.  A presente constatação é 
reveladora, no sentido de que chama a atenção para um conhecimento ampliado do brincar 
em tempos anteriores como forma de entender melhor as mudanças no brincar e suas 
implicações no tempo atual.  

É preciso saber de onde vêm os brinquedos, seus significados e o que o faz 
expressão de uma cultura. E importante entender também, o sentido que a criança, ao 
longo dos tempos, atribui ao brinquedo, o que ela faz com ele e a sua apropriação nele. 
Considerando a criança a partir da sua dimensão cultural e entendendo a brincadeira como 
o lugar em que a criança traduz e recria as imagens daquilo que ela vive a partir das suas 
interações com o mundo, Brougère (2001. p. 97-98), afirma que: 

A brincadeira humana supõe um contexto social e cultural. É 
preciso efetivamente romper com o mito da brincadeira natural. A 
criança está inserida, desde o seu nascimento, num contexto social 
e seus comportamentos estão impregnados por essa imersão 
inevitável. Não existe na criança uma brincadeira natural. A 
brincadeira é um processo de relações interindividuais portanto, de 
cultura. É preciso partir dos elementos que ela vai encontrar em seu 
ambiente imediato, em parte estruturado por seu meio, para se 
adaptar às suas capacidades. A brincadeira pressupõe uma 
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aprendizagem social: aprende-se a brincar. A brincadeira não é 
inata. A criança pequena é iniciada na brincadeira por pessoas que 
cuidam dela.  

Se por um lado,  a presença de uma pessoa mais experiente para colocar a criança 
em contato com a cultura é importante, por outro lado, é fundamental que percebamos a 
criança como um ser que produz cultura. É principalmente através da brincadeira, na 
interação com o outro, que a criança se apropria e recria o mundo a sua volta. Ao brincar, 
ela estabelece regras e comportamentos que são compartilhados. Esse fenômeno Brougère 
(2001) afirma ser a cultura lúdica. Dispor de uma cultura lúdica é dispor de um certo 
número de referências que permitem interpretar como jogo, atividades que poderiam não 
ser vistas como tais por outras pessoas. Pois se o jogo é questão de interpretação, a cultura 
lúdica fornece referências intersubjetivas a essa interpretação, o que não impede 
evidentemente os erros de interpretação: as crianças podem dar outros significados àquilo 
que os adultos já  elaboraram para os diferentes acontecimentos do seu cotidiano. As 
crianças, no entanto, estão sempre criando novos significados.  

Brougère (1998) alerta para o fato de 

a cultura lúdica não estar isolada da cultura geral. Na realidade, 
como qualquer cultura, ela não existe pairando acima de nossas 
cabeças, mas é produzida pelos indivíduos que dela participam. 
Existe na medida em que é ativada por operações concretas que são 
as próprias atividades lúdicas. Pode-se dizer que é produzida por 
um duplo movimento interno e externo. A criança adquire, constrói 
sua cultura lúdica brincando.  

Benjamin (2002) corrobora as idéias da existência de uma cultura lúdica que 
participa e é parte da cultura geral. O autor afirma que: 

Certamente não chegaríamos à realidade ou ao conceito do 
brinquedo, se tentássemos explicá-lo tão-somente a partir do 
espírito infantil. Pois se a criança não é nenhum Robinson Crusoé, 
assim também as crianças não constituem nenhuma comunidade 
isolada, mas antes fazem parte do povo e da classe a que 
pertencem. Da mesma forma, os seus brinquedos não dão 
testemunho de uma vida autônoma e segregada, mas são um mudo 
dialogo de sinais entre a criança e o povo. ( p.94) 

Do mesmo modo a cultura lúdica das crianças não é apenas produto da cultura 
popular, ela também está na sua origem. A brincadeira é um meio de a criança intervir 
ativamente na cultura popular infantil: ela interpreta seus conteúdos e inspira certos 
aspectos dessa cultura, num movimento de construção sem fim, no qual ela é, 
alternativamente, emissora e receptora. O ato de brincar, portanto, é significante para o seu 
desenvolvimento, ao mesmo tempo em que lhes possibilita relacionar-se de várias formas 
com significados e valores inscritos nos brinquedos. O brinquedo é, assim, um fornecedor 
de representações passíveis de manipulação e potencializador da imaginação, refletindo-se 
na brincadeira ao abrir possibilidades de ações coerentes com a representação, e com um 
mundo imaginário ou relativamente real. 
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A partir da inter-relação entre esses elementos que diversificam e determinam a sua 
natureza, constatamos a manifestação do fenômeno lúdico que revela assim, o prazer da 
alegria em sentir e manifestar interações significativas ao ser humano, em um determinado 
tempo ou lugar, integrando o homem dentro do seu meio.  

Marcellino (1999) saliente: 

 o lúdico é um componente da cultura, entendido em seu sentido 
amplo, como modos de ser, sentir, agir, pensar, enquanto processo 
e produto. O lúdico compõe a cultura, e varia com o tempo e o 
espaço. É caracterizado pela alegria, pela espontaneidade, pela 
liberdade, e pela ‘gratuidade’, uma vez que não se busca outra 
recompensa além do prazer da sua vivência.  

O universo cultural da ludicidade infantil potiguar nos foi revelado, em um 
movimento dialético, que transita do particular para o geral, resultado das relações 
objetivas e subjetivas do mundo da criança com o brinquedo e com o seu contexto social. 
As manifestações lúdicas que pulsavam no interior do estado eram diferentes de cidade 
para cidade, de comunidade para comunidade, do interior para a capital, de interior para 
interior, da zona urbana para a zona rural. Ou seja, diversos brinquedos e brincadeiras, na 
sua essência, eram os mesmos, mas as especificidades culturais de cada comunidade, não 
permitiram que a sua forma se manifestasse igual. 

Através do material para confecção do brinquedo (o cavalo de pau no litoral era 
feito do talo do coqueiro, e na região oeste do talo da carnaúba) da denominação das 
brincadeiras, (o rabuge no seridó era o tica da capital) das regras do jogo, (no polícia e 
ladrão da região litorânea “prendia-se” a criança, e a levava para um determinado espaço já 
no seridó, no rendido, brincadeira similar, as crianças eram pegas nas ruas e ali mesma 
eliminadas da brincadeira) da linguagem utilizada na brincadeira, (em Natal, o “matão” no 
jogo da biloca, era o jogador que estava habilitado a eliminar os outros, em Caicó chama-
se o “onça”) a particularidade se revelou sobre a generalidade e, dessa forma, a diversidade 
cultural do mundo das crianças potiguares e de suas brincadeiras veio à tona, embora, na 
maioria das vezes, e, infelizmente, apenas na memória dos mais velhos.    

 

3 PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

 

Para a realização do trabalho foi necessária a passagem por várias fases. Dentre 
estas, encontra-se inicialmente o levantamento dos brinquedos e brincadeiras potiguares 
através da tradição oral das pessoas mais idosas dos municípios visitados, acompanhada do 
registro escrito, fundamental para a produção do livro “brinquedos e brincadeiras 
potiguares: identidade e memória”. Além desse levantamento, houve a busca em livros e 
jornais que registraram de alguma forma as brincadeiras e os jogos populares de outros 
tempos. A literatura composta por autores locais, também, foi fundamental no 
enriquecimento das informações. 

Vale ressaltar que, a amostra foi baseada nas 19 micro-regiões do Estado do Rio 
Grande do Norte, em que de cada uma foram escolhidos de um a dois municípios mais 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 

Natal-RN - 2008.  

1036 

 

antigos, totalizando assim, em média, trinta (30) municípios visitados, incluindo a zona 
rural de alguns destes. 

Como instrumentos de coleta de dados para essa etapa, foram utilizados: entrevistas 
semi-estruturadas para obtenção dos dados junto às pessoas mais antigas; filmagem dos 
depoimentos e das brincadeiras vivenciadas pelas crianças; roteiro para levantamento de 
brinquedos infantis, como também de equipamentos e materiais necessários pra fabricação 
dos mesmos; visita às bibliotecas, arquivos públicos, Secretarias de Educação e outras 
instituições para obtenção de documentos e informações relevantes para o resgates das 
brincadeiras e brinquedos infantis; e registro em vídeo e fotografia dos depoimentos e 
brincadeiras.  

 

4 RESULTADOS PARCIAIS 

 

Em foco ao acervo adquirido durante as visitas, assim como dos brinquedos 
reproduzidos pelo próprio grupo de pesquisa, montamos duas exposições, as quais 
evidenciaram os brinquedos pelos critérios de material de fabricação, origem étnica, 
originalidade e significado cultural. A primeira delas, realizada na Pinacoteca do Estado, 
de novembro a dezembro de 2007; A segunda, no Museu Camara Cascudo, em abril do 
vigente ano (2008); todos os dois lugares localizados na cidade de Natal, capital do Estado 
do Rio Grande do Norte. 

A construção do brinquedo foi um importante aspecto verificado nos relatos: em 
geral, era fabricado pela própria criança, situação na qual a mesma despertava sua 
imaginação e criatividade. Os brinquedos eram confeccionados utilizando-se, geralmente, 
recursos naturais – frutos, raízes e folhas das plantas, sabugos de milho, pedras, barro – o 
que mostra claramente o contexto do espaço no qual as crianças estavam inseridas, e 
muitas vezes também caracterizava a situação econômica de várias crianças daquela época. 

Na maioria das vezes era a própria falta do dinheiro que proporcionava com que as 
crianças manifestassem o poder criativo, o que resultava na grande diversidade de 
brinquedos feitos com materiais nada convencionais para os padrões atuais, mas, muito 
acessíveis para elas em suas infâncias. As bonecas são um forte exemplo dessa diversidade 
constatada na pesquisa: tinha-se bonecas de pedras, tijolos, barro, sabão, osso, casca da 
melancia, mandioca, sabugo de milho, pano.  

Acreditando que é através de um processo de imitação que a criança aprende os 
padrões de conduta da sociedade em que está inserida, compreendendo os papéis de cada 
ser que faz parte do seu mundo e representa sua comunidade, fácil tornou-se perceber que 
vários tipos de brincadeiras assemelhavam-se a vida real: montagem de currais de bois,  
representados por  ossos de vaca ou de carneiro - que eram limpos e colocados para secar -; 
mangas que caiam do pé e até mangarás (fruto da bananeira). A brincadeira “casinha de 
boneca” muito vivenciada pelas meninas que redesenhavam e reproduziam uma casa real, 
normalmente, como a via, com mobílias de caixa de fósforos, lata ou madeira também 
constitui essa imitação da vida adulta. 
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Recordação que causa fascínio são as bolas. Eram de plástico, borracha, meia, pano, 
folha de bananeira, até bola de bexiga de boi foi relatada. Bem lembrada foi a peteca, 
apresentava uma função semelhante a da bola. Antigamente era confeccionada com palha 
de milho, recheada de folhas ou capim. A pipa, arraia ou papagaio, como também é 
conhecida no Estado; o estilingue, baladeira ou bodoque foram citados em todos 
municípios. Enfim, muitos brinquedos já foram identificados. Outras brincadeiras como: 
esconde-esconde; cobra-cega; passa anel; “tô no poço”; bila buraco; peia quente e, polícia 
e ladrão bateram recordes em suas evocações e, até hoje são mantidas pelas crianças. O 
ponto de partida da pesquisa girou em torno das origens de cada brinquedo e, a partir delas 
compreendemos como se dava a brincadeira no contexto cultural infantil norte-rio-
grandense. 

 Partindo deste elo,  surgiu a idéia da elaboração de um novo livro a fim de 
documentar, registrar, catalogar e divulgar os brinquedos populares da cultura norte-rio-
grandense, através de um acervo fotográfico (gravuras, pinturas, fotografias e ilustrações) 
de autores potiguares e a própria ação do brincar das crianças, objetivando a preservação 
da memória cultural-infantil. Assim, adentramos na fase do registro fotográfico, com 
evidência na imagem do brinquedo em si, focando sua originalidade, materiais, cores e 
formato.  

Certamente, toda essa experiência acumulada nesse exaustivo trabalho servirá de 
apoio informativo para o futuro Museu do brinquedo na cidade do Natal/RN, conforme 
pretensões de seus idealizadores. Nesse sentido, sua relevância potencial abrange 
diferentes meios e contextos à medida que colabora não só para o ensino formal, mas 
repercute em todos aqueles que se interessam pela lúdica infantil, assim como influencia 
diretamente na consolidação da identidade cultural local, ampliando conhecimentos e 
reflexões. 

 Da sistematização das informações à diagramação, divulgação e lançamento da 
publicação deste livro fotográfico, teremos a distribuição do material produzido entre os 
meses de dezembro a janeiro de 2009. Estes livros serão distribuídos gratuitamente no 
Estado do Rio grande do Norte de acordo com o plano de distribuição. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Para fins da continuação da pesquisa realizada no Estado do Rio Grande do Norte, 
em meados do ano de 2006, resgatar as brincadeiras e brinquedos da cultura popular do 
Rio Grande do Norte possui uma grande importância no que diz respeito à preservação dos 
costumes locais, à consolidação da identidade da região, à divulgação e promoção da 
diversidade cultural, bem como provoca uma reflexão sobre a importância da memória, do 
passado e das raízes para o entendimento de vivências transformadoras como o ato de 
brincar.  

Para compreender os aspectos  refletidos nas mudanças culturais bem como a 
transmissão da cultura da brincadeira e do brinquedo potiguar dado o contexto histórico, 
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social  e cultural dos elementos do brincar local, constituímos a formação de um grupo de 
estudos – o NECLI (Núcleo de Estudos Culturais da Ludicidade Infantil). Trabalhando o 
lúdico como manifestação natural de satisfação e envolvimento a uma vivência, 
considerando o sujeito nas suas relações sociais, constatou-se que as pessoas não se 
esqueceram do que é ser criança, seja relatando suas brincadeiras da época de infância, 
construindo brinquedos, revivendo jogos ou cantando cantigas. Os seus relatos são 
testemunhos vivos dos sentidos e significados que ainda carregam nos seus mundos de 
adultos, do universo fantástico das brincadeiras infantis: cheios de encantos, fantasias, 
diversidades e total simbiose com o mundo circundante.  
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RESUMO 
O ar é um dos componentes essenciais aos seres humanos, recurso natural finito e indispensável 
a manutenção da vida na terra. Os maiores problemas mundiais que estamos enfrentado nos 
últimos anos, como o efeito estufa, por exemplo, estão relacionados com a emissão de gases e 
poluentes vinculados ao ar. Com o crescimento da ocupação urbana no Brasil, principalmente 
nas capitais e grandes cidades, percebemos o aumento da degradação da qualidade do ar, 
especialmente ligada às atividades associadas à industrialização e ao aumento da frota de 
veículos automotivos. Uma das cidades aonde o problema vêm se agravando é a cidade de 
Natal/RN, que vem perdendo o título da cidade com o ar mais puro das américas. Nesse quadro, 
o presente trabalho tem por objetivo estudar a situação da cidade citada, fazendo desde um 
histórico da mesma, até a caracterização do quadro atual do local. Com o estudo, esperamos 
alertar os estudiosos e a população sobre a situação da capital do Rio Grande do Norte, como 
também subsidiar ações públicas e sociais que visem à melhoria e a manutenção da qualidade do 
ar na cidade de Natal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poluição, desenvolvimento . 
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POLUIÇÃO DO AR, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS: EXEMPLO DA CIDADE DE 

NATAL/RN 
 
 
INTRODUÇÃO 
A sociedade vem crescendo desordenadamente, e esse crescimento acarreta diversos problemas, 
principalmente para o meio ambiente, como a geração de resíduos e poluição das águas, do solo 
e do ar. Entretanto, no presente estudo daremos ênfase apenas ao último, relevando sua 
importância para a conservação da vida e os impactos que o Planeta está sofrendo pelo seu uso 
não parcimonioso.  
 
Antes de iniciar um aprofundamento sobre a poluição do ar propriamente dita, torna-se 
necessário expor o significado da palavra poluição. Conforme a Lei nº. 6.938/81, o termo 
poluição é definido como: 
 

Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem 
condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a 
biota; afetem as condições estéticas sociais ou sanitária do meio ambiente; lancem 
matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. (BRASIL. 
Lei 6.938/81). 
 

Percebe-se então que poluição é tudo aquilo que degrada, naturalmente ou de forma antrópica, os 
recursos naturais, causando qualquer prejuízo à população. Estamos convivendo com um tipo de 
poluição que não é tão visível quanto a dos corpos aquáticos, mas que traz tantos danos a saúde e 
bem estar quanto ela, que é a poluição do ar.  
 
O ar é algo consumido de forma espontânea, sem nenhum custo ou esforço para quem o utiliza. 
Talvez por isso, haja o descaso da população em relação à realidade em que ele se encontra nas 
grandes cidades. No Brasil, o problema se evidencia nas grandes capitais, como São Paulo e Rio 
de Janeiro, mas em cidades com menor porte, como Natal, também visualiza-se a intensificação 
da poluição, algo influenciado pelo aumento significativo do uso de automóveis movidos a 
combustíveis fósseis.  
 
Esse aumento pode ser resultante de fatores como a falta de planejamento e de eficiência na 
organização das ruas por parte dos engenheiros de trânsito, que não estruturaram as ruas com a 
perspectiva do crescimento da cidade, da população e consequentemente aumento no uso de 
transportes (tanto particular, quanto coletivo), além do desenvolvimento industrial da cidade. 
Nesse contexto, foi desenvolvido o presente trabalho que se destina explicar desde o conceito de 
poluição do ar aos principais problemas que ela pode trazer para as cidades, além de mostrar o 
quadro atual da poluição do ar na cidade de Natal, e expor formas de diminuir os impactos 
ambientais que a cidade vem sofrendo. 
 
Na execução do objetivo alvitrado, foi utilizada uma metodologia constituída de pesquisa e 
levantamento bibliográfico, com referências como José Carlos Derisio, Hermínio Pereira de 
Brito, entre outros; informações documentais voltadas ao tema e ao caso em foco, com 
elaboração de um plano de ação e a sistematização de novas atividades para a capital do Rio 
Grande do Norte, visando mostrar as causas e conseqüências da poluição do ar e quais os níveis 
de poluição em que se encontra o município estudado. 
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POLUIÇÃO DO AR: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 

 
O ar é essencial à vida terrestre e é constituído por uma mistura de gases que circulam pela 
atmosfera. Sua composição pode ser alterada, conforme as emissões resultantes das atividades 
humanas. Na tabela 1 abaixo, observamos a disposição dos principais gases que compõem o ar: 

Tabela 1 – Composição do ar 
 
 
 
 
 

         
 
   Fonte: MACINTYRE, 1988. 

 
Apesar de vermos, através da tabela exposta, que a presença do dióxido de carbono (CO2) na 
composição do ar é mínima, essa realidade está mudando. Essa alteração está ocorrendo por 
meio de ações antrópicas humanas e não há como delimitar qual a quantidade exata que ela 
atinge, já que esse tipo de poluição não consegue ser demarcada por fronteiras, sendo então esse 
problema de cunho mundial.  
 
Conforme Braga, Hespanhol, Conejo, Mierzwa, Barros, Spencer, Porto, Nucci, Juliano e Eiger 
(2005. p. 170), podemos dizer que existe poluição do ar quando ele contém uma ou mais 
substâncias químicas em concentrações suficientes para causar danos em seres humanos, em 
animais, em vegetais ou em materiais. As substâncias que compõem o ar podem deixar de ser 
apenas compostos e passar a poluentes, caso sua emissão cause qualquer um dos danos acima 
citados.   
 
É sabido que a emissão do dióxido de carbono (CO2) em grandes quantidades é um dos maiores 
responsáveis pelo agravamento do efeito estufa, pois o lançamento dele na atmosfera é muito 
alto já que esse composto é utilizado amplamente no setor de transporte e industrial, atividades 
que contribuem bastante para a poluição do ar. A partir do momento que ele passa a causar danos 
as pessoas, animais, etc., ele deixa de ser apenas mais um componente do ar e passa a ser mais 
um poluente. 
 
Mas o dióxido de carbono não é o único responsável pela poluição. Existem outros gases com 
significativo potencial de aquecimento global. Um exemplo é o metano, que, conforme estudos 
do tema, é cerca de 20 vezes mais potente que o CO2, além de outros, como os CFCs e o óxido 
nitroso, que são emitidos por meio de fontes estacionárias ou fontes móveis. 
 
Ao se falar em fontes estacionárias, relaciona-se com as localizadas em lugar fixo, por isso 
também são chamadas de fontes fixas ou específicas. Conforme Derisio (2007, p. 113), as fontes 
específicas são aquelas que normalmente ocupam na comunidade uma área relativamente 
limitada, sendo quase todas de natureza industrial e possibilitam a avaliação na base fonte por 
fonte. Como exemplo desse tipo de fonte podemos citar uma usina termoelétrica (que utiliza 
carvão ou óleo combustível), indústria têxtil (que apresenta poluentes como o dióxido de 
enxofre), entre outros. 
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Já as fontes móveis são aquelas que emitem poluentes para a atmosfera quando estão em 
movimento. Baseados em Derisio (2007, p. 118) podemos citar como exemplos desse tipo de 
fonte os veículos automotores que constituem, juntamente com os trens, aviões, embarcações 
marinhas, as chamadas fontes móveis de poluição do ar. 
Além dos exemplos de fontes estacionárias e móveis citados acima, existem outras diversas 
atividades que acabam por comprometer a qualidade do ar, das quais podemos citar a queima de 
resíduos sólidos urbanos, industriais, agrícolas e florestais, feita sem o mínimo controle; as 
queimadas florestais; o uso de fertilizantes, etc. O conjunto dessas atividades são responsáveis 
pelas emissões significativas de CO2, metano, amoníaco, N2O, e tantos outros gases trazem 
diversos problemas não só para a saúde humana mais para a conservação do Planeta como um 
todo.  
 
Os principais problemas que estamos enfrentando atualmente pelos altos índices de poluição 
relacionados à grande emissão de gases são os problemas de saúde, sendo a maioria deles 
respiratórios, o efeito estufa, as chuvas ácidas, diminuição da camada de ozônio, “smog”, 
inversão térmica, além do aspecto sujo que as cidades poluídas apresentam. 

 
 

POLUIÇÃO NA CIDADE DE NATAL  
A capital do Rio Grande do Norte, Natal, tem o início de sua história marcada por 
indeterminações: não se sabe ao certo, quem foi o verdadeiro fundador da cidade, nem tampouco 
o dia exato de sua fundação. Mas conforme Morais (2004, p. 150), em 1597 entrou, na Barra do 
Rio Potengi, uma esquadra composta por Antônio da Costa Valente, Mascarenhas Homem, 
Jerônimo de Albuquerque e Francisco de Barros, visando cumprir a ordem do Rei Felipe para 
expulsar os franceses e construir uma fortaleza, para fundar a cidade.  O autor afirma ainda que a 
fundação da cidade ocorreu em 25 de dezembro de 1599 (MORAIS, 2004, p. 150).  

 
No inicio o desenvolvimento foi lento, pois, na atual região nordeste, o fluxo econômico era 
canalizado para a capitania pernambucana onde se exercia a atividade açucareira, predominante 
na colônia brasileira da época. Só a partir do Século XX Natal ganhou um ritmo acelerado de 
desenvolvimento e começaram a aparecer as atividades humanas, como apresenta Morais (2004, 
p. 152): 
 

O Século XX pode ser considerado como o período do nascimento e do 
desenvolvimento de Natal como cidade, como capital de um Estado, tanto no sentido 
urbanístico, como no crescimento populacional. Natal não passava, ainda, de uma 
pequena cidade provinciana com apenas 16 mil habitantes no início do século. 
 

Todo esse crescimento foi impulsionado pela utilização de suas terras como base militar para os 
aliados americanos na II Guerra Mundial. A escolha da cidade se deu pela sua posição 
privilegiada, por se situar em área geograficamente estratégica. Além do desenvolvimento, essa 
implantação influenciou fortemente o modo de vida da população, já que além, de trazer novos 
produtos, como o chiclete (primeira cidade brasileira a conhecer o produto), a visão democrática 
e de liberdades desencadeou mudanças notáveis até hoje no modo de vida dos natalenses. Daí 
então a cidade e sua população aumentaram substancialmente e o quadro de lentidão do 
desenvolvimento mudou e vem evoluindo cada vez mais. 
 
Ocorreu o desenvolvimento, a população cresceu, mas infelizmente, com eles presenciamos a 
falta de planejamento e adequação da infra-estrutura. A cidade não estava preparada, e, em vez 
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de implantar um plano de ações na tentativa de reverter a situação, foram sendo feito paliativos 
que trazem conseqüências diversas para a vida e consequentemente para a evolução da poluição. 
Um exemplo direto da falta de planejamento, são os grandes engarrafamentos, vistos nos 
horários de pico, praticamente todos os dias na cidade. Isso se dá pois as ruas não foram 
estruturadas para a quantidade de veículos que circulam na capital do Rio Grande do Norte e, 
com mais congestionamento, mais tempo no trânsito e maior emissão de poluentes.  
 
Essa associação da poluição do ar com o aumento da frota não é feita por acaso. Isso se faz, pois 
a atividade industrial praticamente não afeta a qualidade do ar já que no município, a maior parte 
das fábricas foram deslocadas para localidades mais distantes, como a fabrica de doces SAM'S 
que se localizava às margens da avenida Senador Salgado Filho e hoje se encontra na estrada que 
liga os municípios de Parnamirim e Macaiba. 
 
Essa associação é feita também, tomando por base os dados expostos pelos anuários do Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente-IDEMA, que mostram o aumento da população em 7 anos (2000-
2007) de 213.057 para 774.205 habitantes, o que acarretou o aumento do número de veículos 
registrados (englobando automóveis, motos, caminhões, caminhonetes, ônibus e outros) de 
164.823 em 2000, para 223.059 no ano de 2007. 
 
O aumento dessa frota pode estar associado à comodidade da população, a decadência do 
transporte público e a falta de cultura do uso de bicicletas e até mesmo do deslocamento a pé. E 
isso vem acarretando o aumento da poluição na cidade e no estado, embora a prefeitura afirme 
não ter poluição atmosférica significativa (BRASIL/IBGE). 
 
Em contrapartida, a população afirma que a poluição está crescendo sim. Em publicação do 
Jornal Tribuna do Norte (2007), um morador da cidade diz que a poluição em Natal está demais 
e que, em um dia trabalhando no bairro do Alecrim, observa-se a quantidade de caminhões e 
ônibus “soltando fumaça” e deixando tudo encardido. A Tribuna do Norte (2007) mostra ainda 
que: 
 

Apesar dos sinais de aumento das emissões de gases pela queima de combustíveis em 
algumas partes da cidade, não há nenhum estudo que meça os níveis de poluição do ar 
em Natal. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) não 
acompanha o aumento da concentração de gases poluentes na cidade.  

“O fato de Natal ser uma cidade com boas condições para a dispersão de poluentes 
(devido aos ventos) e com um número pequeno de indústrias, fez com que os órgãos 
responsáveis não parassem para se preocupar antes com a qualidade do ar”, afirma o 
engenheiro sanitarista e analista ambiental da SEMURB, Jean Leite Tavares.  

Nesse quadro, é importante citar que existe legislação voltada ao tema, mas o principal problema 
é a falta de fiscalização, tanto nos veículos quanto nas empresas que emitem poluentes.  
 
Mas é notório que a cada dia que passa a cidade cresce e é preciso uma solução definitiva e a 
população precisa se conscientizar que ela também pode contribuir para a diminuição deste 
problema. Temos o exemplo da cidade de Vitória que adota a campanha carona solidária entre os 
servidores da prefeitura e tem sido realizado com sucesso. Tanto os “caronistas” quanto os 
motoristas tem gostado bastante da idéia, pois além de diminuir o fluxo de carros é uma 
oportunidade de conhecer diversas pessoas nos mais variados setores da prefeitura de Vitória. 
 
É necessário que a população se mobilize e que os governantes implementem ações pois com 
pequenos gestos podemos melhorar o trânsito de Natal, e consequentemente a qualidade do ar 
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como uma maior utilização de biocombustíveis, implantação do rodízio de carros (utilizado na 
cidade de São Paulo), estímulo para utilização do transporte público, construção de ciclovias, 
aumento da fiscalização dos filtros das chaminés de fábricas, padarias e da situação dos 
catalisadores nos carros para que os órgãos competentes analisem a eficiência desses filtros e 
catalisadores, efetivar as leis nacionais e municipais que se relacionam ao tema e utilizar projetos 
como este citado anteriormente para estimular o natalense a deixar seu carro em casa algumas 
vezes para cooperar na intenção de melhorar a qualidade do ar da cidade. 
  
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A intensificação da poluição do ar vem trazendo diversos problemas e aqueles que mais 
contribuem com o aumento da poluição são também os que mais sofrem com suas 
conseqüências: o homem. Problemas de saúde, catástrofes diversas, como furacões, secas e 
enchentes e tantos ouros acontecimentos estão fazendo parte do nosso dia-a-dia e se nada for 
feito, a situação tende a piorar. 

 
 A cidade de Natal/RN é um exemplo real que o aumento do uso de transportes traz 
conseqüências consideráveis para a qualidade do ar. A cidade apresentou nos últimos anos 
aumento considerável do número de habitantes e do nº. de veículos e isso vem acarretando o 
aumento de congestionamentos e da poluição do ar. 
 
Embora os níveis de emissão no Município não sejam tão preocupantes quanto o de grandes 
cidades brasileiras, como São Paulo, a sociedade e o governo precisam tomar ações que serão 
definitivas para a melhoria da situação. Fazer valer a legislação, mudança de hábitos e controle 
das emissões são exemplos de atitudes que, se forem realmente adotadas, podem fazer a 
diferença e até fazer com que Natal/RN seja considerada por muito tempo a cidade com o ar 
mais puro das Américas.  
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RESUMO 
O Assentamento Pedro Ezequiel de Araújo teve seu ato de criação formalizado através de 
um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado dia 19 de maio 
de 2005, no Diário Oficial da União (DOU). Dentre as potencialidades naturais desse, 
destaca-se a lagoa de Ponta Grande, pela sua grande extensão. Após esses três anos de 
desapropriação, as formas de uso da lagoa vêm se tornando objeto de discussão, bem como 
um problema para a comunidade assentada, pois segundo moradores, antes as pessoas 
temiam ao Major e hoje, como não há ainda um política de uso e clareza na gestão desse 
recurso natural, tem-se observado diversos problemas, que antes não existiam, pois a 
comunidade seguia as normas ditas pelo proprietário. Esse trabalho se propôs a investigar 
as principais formas de uso e impactos ambientais dessa lagoa, na perspectiva de apontar 
mecanismos para manejo sustentável das atividades desenvolvidas. O universo da pesquisa 
inclui principalmente as comunidades de Picada, Itu e Porto. Os dados foram coletados via 
questionários, aplicados durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2008, além de 
contar ainda com relatos orais. Os resultados nos mostraram a existência de vários 
problemas, como a pesca ilegal, uso indiscriminado de agrotóxicos em plantios em suas 
margens e destino inadequado de resíduos sólidos, inclusive das embalagens de 
agrotóxicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lagoa de Ponta Grande, formas de uso, diagnóstico ambiental, 
problemas ambientais. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA LAGOA DE PONTA GRANDE, 
ASSENTAMENTO PEDRO EZEQUIEL DE ARAÚJO, IPANGUAÇU-RN 
 
 
INTRODUÇÃO 
O Assentamento Pedro Ezequiel de Araújo teve seu ato de criação formalizado através de 
um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado dia 19 de maio 
de 2005, no Diário Oficial da União (DOU).  
Dentre as potencialidades naturais desse, destaca-se a lagoa de Ponta Grande, considerada 
antes da desapropriação a segunda maior lagoa privada do Nordeste. 
Essa lagoa, enquanto espaço privado, era gerenciado sob normas rigorosas definidas pelo 
seu proprietário e tinha como principal potencial econômico a pesca. Atualmente essa 
atividade continua sendo desenvolvida e é praticada também por pessoas não só da 
comunidade, como de município vizinhos.  
As formas de uso da lagoa vêm se tornando objeto de discussão, bem como um problema 
para a comunidade assentada, pois segundo moradores, antes as pessoas temiam ao Major 
e hoje, como não há ainda um política de uso e clareza na gestão desse recurso natural.  
Essa realidade foi estudada nesse trabalho, que se propôs a investigar as principais formas 
de uso e impactos ambientais da lagoa de Ponta Grande, na perspectiva de apontar 
mecanismos para manejo sustentável das atividades desenvolvidas. O universo da pesquisa 
inclui principalmente as comunidades de Picada, Itu e Porto. Os dados foram coletados via 
questionários, aplicados durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2008, além de 
contar ainda com relatos orais. 
Destacamos a relevância trabalhos dessa natureza por dedicar-se a investigar as 
potencialidades/problemas locais, pois acreditamos que estudos como esse pode contribuir 
para melhor formular proposições e ações em prol de um modelo de desenvolvimento local 
comprometido com a conservação dos recursos naturais e, consequentemente com 
qualidade de vida da comunidade.  
Essa noção de desenvolvimento não se restringe apenas ao aspecto material, mas inclui o 
ambiental e o social: intelectual, o afetivo, o moral. Dessa forma, ao trabalhar por um meio 
ambiente sadio constrói-se num fazer diário, numa relação pessoal e grupal, por isso a 
tomada de consciência ambiental cidadã só pode traduzir-se em ação efetiva quando segue 
acompanhada de uma população organizada e preparada para conhecer, entender e exigir 
seus direitos e exercer suas responsabilidades. 
 
 
SITUANDO O AMBIENTE INVESTIGADO 
O Assentamento Pedro Ezequiel de Araújo faz parte da desapropriação da Montenegro 
Agropastoril S/A – MASA, conhecida como a fazenda do Major Montenegro. Essa fazenda 
compreendia cerca de 300 km2, cuja extensão abrangia parte dos municípios de Ipanguaçu, 
Angicos, Afonso Bezerra e Assu. Dentro dos limites dessa propriedade se encontra a 
Lagoa de Ponta Grande, considerada antes da desapropriação a segunda maior lagoa 
localizada em propriedade privada no Nordeste.  
Manoel Montenegro, ou Major Montenegro, como era conhecido, dirigiu a propriedade da 
família desde meados de 1910. Corroborando as características oligárquicas predominantes 
na política do Estado àquela época, ao ser um dos maiores latifundiários do Estado, foi 
caminho natural que o Major Montenegro se tornasse homem de grande poder político na 
região, seguindo assim a tradição familiar de atuar na política. Ao final da década de 1980, 
com idade avançada, passou a direção da propriedade aos seus filhos, vindo a falecer em 
1989, com 95 anos. 
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O Assentamento Pedro Ezequiel obteve seu ato de criação formalizado através de um 
decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado dia 19 de maio de 
2005, no Diário Oficial da União (DOU). Foram beneficiadas 529 famílias com a 
desapropriação de 150 km2, distribuídos em sete agrovilas: Picada, Itu, Canto Claro, 
Língua de Vaca, Porto, Japiaçu e Lagoa de Pedra.  
A comunidade residente no assentamento inclui em grande parte arrendatários e 
descendentes da época em que o Major Montenegro administrava a fazenda. Devido ao 
extenso período em que este se manteve na direção da fazenda, as relações de 
arrendamento estabelecidas entre ele e a comunidade são hoje uma importante marca 
histórica local e deixaram fortes traços culturais na comunidade, observados nos relatos 
dos antigos arrendatários; nas formas de manejo agropecuário; nos confrontos originados 
entre os assentados e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA – 
responsável pela desapropriação da área e distribuição das famílias nas agrovilas; nos 
conflitos existentes entre os antigos moradores e os jovens no que diz respeito à forma de 
gestão das agrovilas, aos mecanismos de participação social, etc.  
As sete agrovilas apresentam características distintas umas da outras, seja em relação às 
atividades econômicas, como em infra-estrura. A agrovila de Picada destaca-se nesse 
aspecto, por possuir escola, posto de saúde e casa da cultura, além de maior concentração 
populacional. Sua referência maior é por situar a casa onde residia o Major Montenegro, ou 
seja, a sede administrativa da antiga Fazenda.  
Além do potencial agrícola, embora pouco explorado, a maior riqueza desse assentamento 
destaca-se pela presença da lagoa de Ponta Grande que enriquece ainda mais a beleza da 
paisagem, com seus verdes carnaubais, vegetação típica da região. 
A influência maior da lagoa aparece na agrovila de Porto. Por está situada em suas 
margens, tem como principal atividade econômica a pesca artesanal. Os homens trabalham 
na pesca e as mulheres fazem o tratamento e beneficiamento do produto pescado. 
Ultimamente eles têm observado uma diminuição na quantidade de peixes na lagoa, e 
temem pelo fim da sua principal fonte de renda. É a comunidade mais distante do centro do 
município de Ipanguaçu (cerca de 30 minutos), e a que mais sofre com a falta de 
equipamentos públicos e com a dificuldade de acesso, que se torna mais difícil, no período 
de cheias dos rios Açu-Piranhas e Pataxós.  
Cada agrovila possui sua Associação de Moradores com intuito de viabilizar a gestão 
coletiva do assentamento. Apesar da ação de um modelo de gestão participativa, que 
concede a todos os moradores o direito de opinar e decidir sobre o uso da terra e o manejo 
dos recursos financeiros, há ainda conflitos constantes entre os moradores mais jovens e os 
mais antigos, que sempre fazem comparações com o modelo de gestão do Major 
Montenegro. Um modelo autoritário centrado nas ordens do patrão. Para os mais antigos 
acreditam esse é o modelo que funciona, pois na época do Major Montenegro era melhor 
porque ele determinava como tudo devia ser – por exemplo, o local onde os animais 
podiam pastar; o Major não permitia que os animais pastassem perto da lagoa, e como 
ainda não há uma proposta de gestão participativa quanto ao uso da lagoa, vários 
problemas ambientais têm surgido ultimamente.  
Os moradores embora possuam a liberdade de decidir coletivamente sobre os problemas 
vivenciados no cotidiano, não acreditam ou não enxergam na Associação um organismo 
que possa atuar na resolução ou gestão desses problemas.  Parte dos integrantes das 
Associações de Moradores entende que esses conflitos serão melhores resolvidos via 
processo de conscientização dos jovens para a importância da gestão coletiva e 
participativa, e esperam que eles possam levar essa compreensão para suas famílias. 
Vale ressaltar que um modelo de gestão e uma política de desenvolvimento para esse 
assentamento ainda está em processo, embora a desapropriação tenha acontecido há três 
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anos. Até o momento a comunidade continua morando nos mesmos ambientes e não 
passou a cultivar em seus lotes tendo em vista estes ainda não terem sido delimitados . Isso 
também tem-se tornado causa de angústia e desestímulo, pois esta convive com incertezas, 
ao mesmo tempo que almeja ansiosamente a concretização do ato que, para os assentados, 
ocorrerá com a construção das casas de  alvenaria, delimitação e apropriação dos lotes e 
condições para cultivá-los. 
 
 
ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS NO ASSENTAMENTO 
As principais atividades econômicas desenvolvidas no assentamento estão relacionadas à 
agricultura de subsistência, pecuária extensiva, artesanato e a pesca.  Sendo algumas mais 
específicas de determinadas agrovilas, por exemplo, a Porto está mais relacionada ao 
convívio mais direto com a lagoa, como a pesca e a agricultura de subsistência às margens 
da lagoa.  Outro destaque é o artesanato a partir da matéria-prima: palha e talo da carnaúba 
mais presente na comunidade de Picada.  
A pesquisa mostrou a influência da lagoa de Ponta Grande nessas atividades econômicas. 
Os dados mostraram que 60% das pessoas planta às margens e pesca ao mesmo tempo, 
20% só planta às margens, 16% planta, pesca e cria animais, 4% apenas criam animais. 
Quanto às atividades de lazer, os sujeitos investigados informaram não utilizar a lagoa para 
esse fim (Gráfico 1). Essas atividades estão mais presentes no cotidiano dos jovens, como 
prática de futebol, banho e os sujeitos da pesquisa estão incluídos no grupo de 
trabalhadores mais adultos. 

 
Gráfico 1: Formas de uso da lagoa 

A relacionar as formas de uso da lagoa com a questão da conservação ambiental, 
procuramos saber se os sujeitos investigados creditam que a maneira como eles vêm 
desenvolvendo suas atividades podem causar algum dano à lagoa, 24% informou que sim, 
63% que não e 13% não informou. Para aqueles que acreditam que sua a ação contribui 
para algum impacto ambiental na lagoa, destacaram diversos tipos, como mostra o Gráfico 
2, sendo o maior destaque a incidência do uso de agrotóxico (40 %) em cultivos à margem 
da lagoa, em seguida aparece criação de animais no entorno da lagoa (12%) e 
desmatamento da mata ciliar (12%), os demais problemas, estão relacionados ao descarte 
inadequado de embalagens de agrotóxicos e à atividade pesqueira de forma indisciplinada. 
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Gráfico 2: Impactos citados pelas formas de uso da lagoa 

No tocante ao uso de agrotóxicos em seus plantios, 94% informou utilizar, enquanto apenas 
um pequeno percentual, 6%, não faz o seu uso. Constatamos, assim, um uso indiscriminado 
destes e ausência de orientação técnica adequada para escolha desses produtos. A maioria, 
45% ao optar pelo produto conta com sugestão das pessoas da comunidade (conhecidos), 
27% o comerciante e 16% faz a escolha a partir de suas vivências (ver Gráfico3).  

 
Gráfico 3: Orientação quanto à escolha do agrotóxico  

Tanto a forma de uso indiscriminado de agrotóxico é preocupante, como a forma de 
descarte das embalagens desses produtos. Como se observa no Gráfico 4, apenas 2% da 
comunidade se preocupa em devolver ao vendedor esse rejeito, enquanto 37% é queimado, 
34% é enterrado e 16% é descartado céu aberto. 
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Gráfico 4: Formas de destino final das embalagem dos agrotóxicos 
Quanto às implicações decorrentes dessas formas de descarte inadequado, chamamos 
atenção para o processo de queima, percentual de maior destaque, pelas implicações 
decorrentes desse ato: risco a vida dos próprios responsáveis por essa ação, como da 
comunidade que passa a ter contato com gases tóxicos emitidos, aumentando o risco de 
problemas respiratórios e intoxicação. Já o descarte a céu aberto provoca diversos tipos de 
poluição, como visual, do solo e das águas. A poluição destas pode ocorrer tanto pelo 
processo de lixiviação ou pelo escoamento superficial. Quanto ao fato de enterrar, mesmo 
parecendo inofensivo, não é recomendado como destino final correto para esse tipo de 
rejeitos. 
Vale destacar que o processo de lixiviação e escoamento superficial são conseqüências 
diretas do uso dos agrotóxicos. Ao serem aplicados diretamente nas plantas têm como 
destino final o solo e os reservatórios de águas superficiais e subterrâneas, pois ao serem 
lavados das folhas através da ação da chuva ou da água de irrigação, chegam ao solo e 
infiltram-se até as camadas mais profundas, podendo atingir o lençol freático (lixiviação) 
e/ou escoar pela superfície e chegar aos reservatórios do entorno (escoamento superficial). 
Esses processos tornam-se evidentes na lagoa de Ponta Grande tendo em vista o uso em 
suas margens e sua localização em área de declive.  
 
 
PROBLEMAS AMBIENTAIS EVIDENCIADOS  
Diante dos problemas ambientais vivenciados no ambiente e entorno da lagoa, 
investigamos qual a percepção da comunidade diante dos mesmos. A maioria, 67% 
informou perceber a existência de tais problemas, enquanto 20% não os percebe e 13% não 
respondeu. Dentre aqueles que percebem impactos ambientais na lagoa pela ação 
antrópica, foi solicitado que os relacionasse. A maioria, 49 % desses problemas estavam 
relacionados ao destino inadequado dos resíduos sólidos, como: lixo em geral a céu aberto 
(garrafas, vidro, sacolas...), podendo ser observados outros percentuais relacionados a essa 
temática, como 27% referentes a embalagens de agrotóxicos lançados dentro ou na 
margem da lagoa, além de outros (ver Gráfico 5). Os demais problemas aparecem em 
menor proporção, como queimadas (4%), desmatamento (4%) e a pesca ilegal (4%). 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 

1052 
 

 
Gráfico 5: Problemas ambientais apontados 

No momento em que os sujeitos da pesquisa apontam a disposição inadequada dos 
resíduos sólidos como um dos maiores problemas ambientais vivenciados, estão 
partilhando do ponto de vista de Scarlato & Pontin (1992, p.53) quando colocam que 
“provavelmente, é o lixo um dos maiores responsáveis pela poluição ambiental; talvez seja 
a principal gênese da poluição ambiental”. Questão da produção e disposição final de 
resíduos sólidos aparece em maior evidência na discussão voltada para o espaço urbano, 
por concentrar maior contingente populacional. Porém, no espaço rural geralmente aparece 
com agravante semelhante, tendo em vista as condições de saneamento ambiental 
tornarem-se cada vez mais distantes nesse espaço, associado a um elemento a mais, o uso 
de agrotóxicos e conseqüente descartes de suas embalagens. 
Figueiredo (1995) evidencia que a questão dos resíduos sólidos necessita de urgente 
discussão acompanhada de uma revisão do conjunto de valores das sociedades atuais, no 
sentido de garantir, pelo menos, as mesmas possibilidades da existência atual às formas de 
vida futura. Para isso, é imprescindível o surgimento de novas concepções sociais mais 
justas e integradas no (e com) o planeta. 
Mesmo ante a urgência de a sociedade conscientizar-se de toda problemática que envolve 
os resíduos sólidos, a disposição a céu aberto continua sendo a mais adotada em nosso 
país, bem como em quase todo mundo (subdesenvolvido), por ser a mais econômica, uma 
vez que não exige nenhuma técnica especial. Russo & Brescansin (1997) mostram que 

 
 

o resultado dessa prática obsoleta e inadequada de destino final de lixo a 
céu aberto traz como conseqüência inúmeras áreas contaminadas, com 
comprometimento do solo, da água, do ar e, conseqüentemente, da saúde 
pública. No caso do soterramento de nascentes, a contaminação direta 
dos recursos hídricos determina situações críticas para os sistemas de 
abastecimento de água. Em geral, a localização, o tamanho, o volume e 
nível de contaminação dessas são pouco conhecidos, ou mais 
freqüentemente, totalmente desconhecidos (RUSSO & BRESCANSIN, 
1997, p. 88). 

 
 

Quanto aos principais impactos da disposição inadequada dos resíduos sólidos, 
esses autores destacam, fundamentalmente: 
 
 

degradação dos recursos hídricos; poluição e contaminação do aqüífero e 
lençol freático, conferindo patogenicidade e toxidade às águas 
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subterrâneas; redução da fauna e flora do solo e das águas superficiais; 
permanência de produtos não-biodegradáveis no meio ambiente, 
eutrofização (acúmulo de nutrientes minerais) no solo e nas águas; 
aumento de animais (roedores, insetos, etc.) que se podem constituir em 
vetores de doenças para a população circunvizinha à área do depósito; 
poluição atmosférica; comprometimento dos aspectos visuais/ estéticos da 
paisagem (Op. cit. p. 88-89). 

 

Figueiredo (1995) apresenta o impacto ambiental como o resultado de uma ação sobre o 
meio ambiente, caracterizada por um ‘choque’ na operação do sistema e que, em função do 
tempo e duração, da intensidade das influências e da abrangência com que afeta os 
elementos, põe em risco a vida do sistema como um todo e, portanto, a sua propagação.  
A partir desse ponto de vista, observamos que os impactos causados nas áreas utilizadas 
para a disposição inadequada dos resíduos sólidos são agravados em decorrência da grande 
diversidade dos contaminantes orgânicos e inorgânicos, das vias de contaminação (aérea, 
hídrica, contato direto e indireto, etc.), das condições naturais do local e do uso atual e 
futuro da área.  
No decorrer da pesquisa sentimos necessidade de indagar quem eram os responsáveis pelos 
problemas ambientais observado no ambiente/entorno da lagoa. A maioria, 91%, 
reconhece que é própria população residente no local; 7% acredita ser tanto a população 
local, como moradores de fora e apenas 2% atribui a responsabilidade desses problemas 
aos moradores de fora que chegam a esse ambiente para utilizá-lo de alguma forma. 
Essa situação evidenciou a necessidade de construção de uma consciência ambiental, que 
por sinal foi constatada, quando foram solicitados no decorrer da pesquisa para apresentar 
possíveis soluções para os problemas ambientais apontados. O gráfico 6 mostra que 46% 
defendeu a necessidade de trabalhos de conscientização para população sobre mau uso que 
se faz da lagoa, bem como a adoção de formas de destino final adequado dos resíduos 
sólidos, além de mutirão de limpeza apontado por 9% dos participantes da pesquisa e uma 
pequena minoria, 2%, defende a criação de um grupo responsável pela manutenção da 
limpeza da lagoa. Esse mesmo percentual (2%) acredita na necessidade de adoção de leis 
que proíbam o mau uso da lagoa.  
 

 
                    Gráfico 6: Sugestões apresentadas pela comunidade para possíveis      

                      soluções dos problemas ambientais vivenciados 
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É óbvio que há necessidade de buscar mecanismos para construção de um ambiente 
harmonioso e saudável, e que a formação de consciência social/ambiental é 
imprescindível, por favorecer a condução de uma visão crítica, em que se passa a 
perceber o ambiente como um patrimônio coletivo, um bem de uso comum do povo e, 
que cada um necessita sentir-se parte integrante desse meio e, portanto, responsável pela 
sua conservação e manutenção.  
O maior envolvimento por parte da sociedade, no sentido de buscar a solução para os 
problemas ambientais, incluindo-se nesse processo um nível maior de cobrança aos 
administradores locais, no que diz respeito ao compromisso com questões socioambientais, 
e consequentemente, a melhoria da qualidade de vida, que para se concretizar requer um 
processo educativo eficiente. Isso significa a inserção da educação ambiental que será de 
grande valia por favorecer a transformação das consciências, uma vez que não se restringe 
apenas a prestar esclarecimentos às pessoas, mas visa operar mudanças comportamentais e 
atitudinais. Seu destaque, não é só como instrumento de persuasão, mas particularmente, 
de renovação cultural.  
DIAS (1994) reforça esse entendimento ao defender que a educação ambiental, ao 
oportunizar a sociedade à aquisição de uma nova postura, valores, aptidões e ações 
indispensáveis ao seu relacionamento com o ambiente, torna-se ideológica, pois sua base 
está inserida em um ato político voltado para a transformação social. Ou seja, “tem-se um 
cidadão com a capacidade de vigiar e participar na instrumentalização das políticas 
públicas e com um projeto próprio para alcançar uma manipulação de recursos naturais 
mais racional e eqüitativo, e um entorno mais habitável” (BÁRCENA, 2000, p.16).  
Ao assumir essa postura, a sociedade torna-se consciente de que as relações harmoniosas 
são indispensáveis à qualidade de vida no presente e no futuro. Começando, então, a 
desempenhar o seu papel, adota novos comportamentos em relação ao meio ambiente. O 
resultado é um cidadão que, além de sentir-se em sintonia com a natureza, torna-se crítico e 
consciente, disposto a reclamar e exigir um ambiente saudável. Nesse exercício, tem-se 
uma prática voltada para sua própria responsabilidade ambiental. 
 
 
POTENCIALIDADES LOCAIS 
As atividades econômicas desenvolvidas no assentamento estão relacionadas à agricultura, 
pecuária extensiva, a pesca e o artesanato a partir da matéria-prima da carnaúba: sua palha 
e talo.  Essas atividades apareceram como potencialidades locais, conforme dados do 
Gráfico 7, apontados pelos sujeitos da pesquisa, quando solicitados a apontarem 
potencialidades observadas no  ambiente, além de outras como, por exemplo o turismo, 
ainda não explorado. 
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Gráfico 7: Potencialidades locais apontadas  

Conforme se observa no nesse Gráfico, as atividades agrícolas estão distribuídas em três 
tópicos, somando-se apenas (16%), como: utilização do junco (3%), plantação de trigo 
(3%) e exploração de meios agrícolas como, por exemplo: cultivo de sorgo, milho e 
árvores frutíferas (10%). O maior destaque, 48% foi para atividade artesanal voltada para a 
extração da matéria-prima da carnaúba: palha e talo. A criação de animais aparece com 
13%, mas vale lembrar que quando essa prática ocorre às margens da lagoa, com a 
presença de pocilgas, gera problema ambiental. Curioso que a pesca extrativista não foi 
citada. Sobre a atividade pesqueira, aparece a criação de peixes em viveiros (5%) e 
exportação de peixe, venda de filé (3%). Esta última atividade já ocorre na agrovila de 
Porto, por ser a mais próxima da lagoa, através da associação de pescadores. Estes 
expressaram a necessidade de se criar uma sede para essa associação.  

 

 
Figura 1: Exemplos de atividades desenvolvidas na lagoa e margens  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As diferentes formas de uso da lagoa de Ponta Grande apresentam-se bastantes 
impactantes, por não haver um plano de uso e manejo adequado desse recurso.  A 
comunidade reconhece esse problema e sente de dificuldades para solucioná-lo tendo em 
vista vivenciar um período de transição, baseado em princípios democráticos, contrapondo-
se ao autoritário, em que o dono ordenava e os moradores cumpriam. Situação 
demonstrada por alguns com saudades, tornando-se comum entre alguns a expressão: “na 
época do major isso não acontecia, era melhor”. Diante disso, hoje há uma nova realidade, 
em que passaram a ser dono das terras o que tornam independentes e, ao mesmo tempo 
dependentes de uma formação autoritária. 
O fato da existência dos problemas ambientais vivenciados terem aumentado sustenta esse 
argumento, pois segundo moradores, antes as pessoas temiam ao Major e hoje, como não 
há ainda um política de uso e clareza de posse e gestão desse recurso natural, e as formas 
de uso da lagoa vem se tornando objeto de discussão e conflito, tendo em vista alguns 
problemas, como: pesca indiscriminada, abuso da própria comunidade através de banho de 
animais, pocilgas e uso de agrotóxicos pelos pequenos agricultores nos cultivos das 
“vazantes” nas margens da lagoa, dentre outros, tornarem-se cada vez mais constantes e os 
assentados ainda não se sentam preparados para um gestão participativa. 
 A superação desses entraves depende uma nova formação, para que possam caminhar com 
autonomia e responsabilidades em torno de um ambiente próspero e equilibrado. Para 
tanto, reconhecemos como condição imprescindível para que se efetive o desenvolvimento 
local: a participação cidadã no processo de formulação, tomada de decisão, planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos que visem a uma 
gestão coletiva dos recursos naturais e uma melhoria da qualidade de vida local. Sob esse 
ótica, desenvolvimento passa a ser conciliado com a proteção do meio ambiente e justiça 
social.  
Essa visão de desenvolvimento passa políticas públicas comprometidas com busca de 
alternativas para a sustentabilidade ambiental. Isso perpassa por um novo olhar, cujo 
horizonte deve oferecer uma modernidade ética, e não apenas uma modernidade técnica, 
ou seja, uma ciência cidadã, cujo vetor de contribuição deveria ser o comprometimento 
com o bem estar social e conservação do meio natural.  
Sob essa ótica, torna-se evidente que os cuidados com o meio ambiente jamais poderão 
emergir da ferocidade de um mercado agressivo com a biosfera, por isso o imenso desafio 
a ser enfrentado, diz respeito ao princípio de uma ética que supere um modelo de produção 
e consumo que esgota e contamina nossos recursos naturais, além de criar e perpetuar 
desigualdades gritantes entre os povos, pois à medida que exaure os recursos ambientais 
devido à pobreza e a alienação, torna-se cada vez mais empobrecida. 
Nesse sentido, o desenvolvimento desse assentamento ainda passa por um amplo processo 
de política agrária, mas este deve dar seus passos iniciais com um processo de formação 
integral da comunidade assentada, para que esta possa conduzir seus passos com 
compromisso ético, cidadão e ambiental.   
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RESUMO 
Nas atividades onde se verifica a possibilidade de se gerar impactos ambientais, há a necessidade 
da obtenção de uma autorização para seu estabelecimento (licença ambiental). Para isso, é 
necessária a realização de um estudo, no qual geralmente se exige um diagnóstico ambiental da 
área, os principais impactos que poderão ser gerados, bem como medidas mitigadoras para esses 
impactos. O cumprimento dessas medidas mitigadoras, bem como a sua avaliação final é 
verificado através do Programa de Acompanhamento e Monitoramento, também exigido e 
descrito no estudo ambiental. Diante disso, o presente trabalho se iniciou a partir de uma 
questão: como esse programa deve ser realizado, o que ele deve abordar e como os estudos 
ambientais realizados trazem esse item? O objetivo deste artigo é discutir sobre o processo de 
licenciamento ambiental, dando destaque ao programa de acompanhamento e monitoramento 
ambiental. Verifica-se que esse é ainda um ponto falho nos estudos ambientais realizados 
atualmente, principalmente no que se diz respeito à implementação desses programas. Esse 
trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa exploratória, realizada por meio de 
levantamentos bibliográficos, documentais e legais. Dentre esses documentos pesquisados estão 
estudos ambientais, livros, além dos textos legais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento Ambiental, Licenciamento Ambiental, Medidas 
Mitigadoras, Licenças Ambientais. 
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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
 
INTRODUÇÃO 
A construção de um novo empreendimento muitas vezes gera um impacto ambiental na área 
aonde irá se instalar. Visando minimizar ao máximo os impactos negativos gerados e 
conseqüentemente preservar ao máximo o meio ambiente, faz-se necessário ao responsável pelo 
empreendimento cumprir algumas exigências legais para a posterior concessão de uma licença, 
autorizando assim seu estabelecimento. Para tanto, é necessária a realização de um estudo, no 
qual geralmente se exige um diagnóstico ambiental da área, os principais impactos que poderão 
ser gerados, bem como medidas mitigadoras para esses impactos. O cumprimento dessas 
medidas mitigadoras, bem como a sua avaliação final é verificado através do Programa de 
Acompanhamento e Monitoramento, também descrito no estudo. 
 
O presente trabalho visa discutir o processo do licenciamento ambiental, suas características e, 
principalmente, destacando os programas de acompanhamento e monitoramento de impactos 
positivos e negativos, item exigido na maioria dos estudos ambientais existentes. Isso será feito 
por meio de estudos realizados, levantamentos bibliográficos e manuais de licenciamento, bem 
como documentação legal. 
 
Os impactos descritos em um estudo ambiental são hipóteses de como o meio irá se comportar 
mediante o novo empreendimento que se instala. Essas hipóteses poderão ser confirmadas ou 
não; e isso será observado através do monitoramento correto da área após o inicio das atividades. 
É nesse ponto que se insere a prática e exigência da elaboração e descrição de planos de 
acompanhamento e monitoramento.  
 
 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O licenciamento ambiental é uma exigência legal e uma ferramenta para a gestão pública 
ambiental. É um instrumento administrativo com o qual o órgão ambiental competente autoriza 
ou não a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que 
usufruam dos recursos ambientais e que possam com isso gerar algum tipo de impacto 
considerável. Com o licenciamento, se estabelece as normas que irão nortear as atividades dos 
empreendimentos, objetivando assim um maior cuidado com a degradação que possa ocorrer no 
meio. 
 
De acordo com o artigo 1º da resolução do CONAMA nº 237/97, o licenciamento ambiental é 
definido como:  

 [...] procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso (CONAMA 237, 1997, 
p.1). 
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Esse é um instrumento que faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que de 
modo geral visa à preservação do meio ambiente através do desenvolvimento sustentável, que 
engloba sistema econômico, sustentabilidade ecológica e sociedade. Segundo Pegado (2007, p. 
25), “o maior objetivo do processo de licenciamento ambiental é traçar um equilíbrio entre a 
evolução econômica e a preservação ambiental, buscando, dessa maneira, o desenvolvimento 
sustentável.” 
 
O órgão responsável pelo licenciamento, no âmbito federal, é o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); na esfera estadual (Rio Grande do 
Norte), o órgão é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA); e, no 
município de Natal é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). 
 
No quadro 01 são indicadas definições do CONAMA sobre qual órgão deve desempenhar o 
processo de licenciamento, e em que situação.  
 

Órgão responsável 
pelo licenciamento 

Quando o empreendimento for: 

IBAMA • Localizado ou desenvolvido conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona 
econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da União;  

• Localizado ou desenvolvido em dois ou mais Estados;  
• Causador de impactos ambientais que ultrapassem os limites territoriais 

do País ou de um ou mais Estados;  
• Destinado a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 

armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
utilizem energia nuclear;   

• Desenvolvido em bases ou empreendimentos militares. 
Da esfera estadual • Localizado ou desenvolvido em mais de um Município ou em unidades 

de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;   
• Localizado ou desenvolvido em florestas e demais formas de vegetação 

natural de preservação permanente;  
• Causador de impactos ambientais diretos que ultrapassem os limites 

territoriais de um ou mais Municípios. 
Da esfera municipal • Gerador de impactos ambientais de dimensão local. 

Fonte: Manual licenciamento ambiental On Shore.  
Disponível em http://www.cefetrn.br/campoescola/acoes/meio-ambiente/manual_on-shore.pdf/view  

Quadro 01: Definições do CONAMA sobre competências na  
realização do Licenciamento Ambiental  

 
De acordo com a resolução CONAMA 237 e a lei complementar 272/04 do estado do Rio 
Grande do Norte, algumas atividades sujeitas ao licenciamento são: 

• Extração e tratamento de minerais; 
• Indústria de produtos minerais não metálicos; 
• Indústria metalúrgica; 
• Indústria mecânica; 
• Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações; 
• Indústria de material de transporte; 
• Indústria de madeira; 
• Obras civis; 
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• Transporte, terminais e depósitos; 
• Indústria de papel e celulose; 
• Indústria de borracha; 
• Indústria de couros e peles; 
• Indústria química; 
• Indústria Petrolífera; 
• Indústria de produtos alimentares e bebidas; 
• Turismo; 
• Atividades agropecuárias; 
• Indústria de produtos de matéria plástica 
• Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos. 

 
 
LICENÇAS AMBIENTAIS 

A licença ambiental é o documento, com prazo de validade definido, em que o órgão ambiental 
estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas por 
sua empresa. Entre as principais características avaliadas no processo podemos ressaltar: o 
potencial de geração de líquidos poluentes (despejos e efluentes), resíduos sólidos, emissões 
atmosféricas, ruídos e o potencial de riscos de explosões e de incêndios. Ao receber a Licença 
Ambiental, o empreendedor assume os compromissos para a manutenção da qualidade ambiental 
do local em que se instala. (FIRJAN, 2004). 
 
A obtenção da licença ambiental é obrigatória para as atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras; portanto as mesmas não podem funcionar sem o devido licenciamento, ficando nesse 
caso sujeitas a multas, advertências, embargos, etc. 
 
O processo de licenciamento ambiental é constituído por três tipos básicos de licenças, cada uma 
exigida em uma etapa específica do licenciamento: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO). A descrição dessas três licenças básicas está representada no 
quadro 02. 
 

Tipo de licença Função 

Licença Prévia para Perfuração (LPper) Permite a atividade de perfuração. 

Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro) Permite a produção para pesquisa da viabilidade 
econômica do poço. 

Licença de Instalação (LI) 
Permite a instalação das unidades e sistemas 

necessários à produção do poço e seu 
escoamento. 

Licença de Operação (LO) 

Permite o início da produção ou exploração do 
poço para fins comerciais e o conseqüente 
funcionamento das unidades, instalações e 

sistemas integrantes da atividade produtora. 
Fonte: Manual licenciamento ambiental On Shore.  

Disponível em http://www.cefetrn.br/campoescola/acoes/meio-ambiente/manual_on-shore.pdf/view 
Quadro 02: Tipos de licenças e suas respectivas funções 

 
ESTUDOS AMBIENTAIS 
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O estudo de impacto ambiental é um documento integrante do processo de avaliação de impacto 
ambiental, cuja estrutura e conteúdo devem atender aos requisitos legais estabelecidos pelo 
sistema de avaliação de impacto ambiental em que esse estudo deve ser realizado e apresentado. 
Estudo ou relatório que examina as conseqüências ambientais futuras de uma ação proposta 
(SANCHEZ, 2006). 
 
Dependendo do tipo de licença ambiental requerida pelo empreendedor, o órgão ambiental 
exigirá um tipo de estudo ambiental. Alguns dos principais estudos ambientais existente estão 
listados a seguir: Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA); Relatório de Controle Ambiental (RCA); Estudo de Viabilidade Ambiental 
(EVA); Relatório de Avaliação Ambiental (RAA); e Projeto de Controle Ambiental (PCA).  
O quadro 03 mostra o que deve conter cada um destes instrumentos, segundo a Resolução 
CONAMA nº 023 /94, art. 6º. 
 

Instrumento O que deve conter? 
Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) 
Caracterização do empreendedor; caracterização geral do 
empreendimento; descrição do empreendimento; área de influência; 
diagnóstico ambiental da área de influência; identificação dos 
impactos ambientais; estudo e definição de medidas mitigadoras; e 
plano de acompanhamento e monitoragem. 

Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) 

Descrição sucinta do projeto e suas alternativas; justificativas 
técnicas, econômicas e ambientais do projeto; indicação da 
compatibilidade do projeto com planos, programas e projetos 
setoriais existentes e projetados para a área de influência; síntese do 
diagnóstico ambiental da área de influência; descrição dos 
principais impactos prováveis, tanto os positivos quanto os 
negativos; caracterização sucinta da qualidade ambiental futura na 
área de influência; descrição das medidas mitigadoras e sua 
eficiência, relacionando os impactos que não poderão ser evitados 
ou mitigados; e plano de acompanhamento e monitoragem dos 
impactos. 

Relatório de Controle Ambiental 
(RCA) 

Descrição da atividade de perfuração; riscos ambientais; 
identificação dos impactos e medidas mitigadoras. 

Estudo de Viabilidade Ambiental 
(EVA)   

Plano de desenvolvimento da produção para a pesquisa pretendida, 
com avaliação ambiental e indicação das medidas de controle a 
serem adotadas. 

Relatório de Avaliação Ambiental 
(RAA) 

Diagnóstico ambiental da área onde já se encontra implantada a 
atividade; descrição dos novos empreendimentos ou ampliação; 
identificação e avaliação do impacto ambiental e medidas 
mitigadoras a serem adotadas, considerando a introdução de outros 
empreendimentos. 

Projeto de Controle Ambiental 
(PCA) 

Projetos executivos de minimização dos impactos ambientais 
avaliados nas fases da LPper, LPpro e LI. 

 Fonte: Manual licenciamento ambiental On Shore.  
Disponível em http://www.cefetrn.br/campoescola/acoes/meio-ambiente/manual_on-shore.pdf/view 

Quadro 03: Instrumentos utilizados pelos órgãos ambientais no processo de licenciamento, 
com os seus respectivos conteúdos 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

1063 
 

O Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais consiste em uma das atividades 
técnicas previstas nos estudos exigidos para o licenciamento ambiental, tais como EIA/RIMA 
(art. 9º, da Resolução CONAMA 001/86), PCA, RCA, PRAD, etc. Tem por objetivo planejar o 
controle permanente da qualidade ambiental, a partir do momento em que se inicia a implantação 
de um empreendimento (IBAMA, 1995). 
 
Os impactos descritos em um estudo ambiental são hipóteses de como o meio irá se comportar 
mediante o novo empreendimento que se instala. Essas hipóteses poderão ser confirmadas ou 
não; e isso será observado através do monitoramento correto da área após o inicio das atividades. 
É nesse ponto que se insere a prática e exigência da elaboração e descrição de planos de 
acompanhamento e monitoramento. 
 
O plano de acompanhamento e monitoramento visa assegurar a implantação das medidas 
mitigadoras dos impactos ambientais dentro de padrões técnicos aceitáveis, para que se 
produzam resultados satisfatórios, para que se produzam resultados satisfatórios. Esse plano deve 
esta de acordo com os impactos previstos e indicados no estudo. 
 
Segundo Sanchez (2006), o monitoramento ambiental pode ser classificado em três fases, de 
acordo com as etapas do empreendimento: pré-operacional, operacional e pós-operacional. 
Todos fazem parte do processo de avaliação de impacto ambiental: o pré-operacional 
corresponde ao monitoramento feito durante os estudos de base; o monitoramento operacional é 
aquele realizado durante as etapas de implantação, funcionamento e desativação; já o 
monitoramento pós-operacional (depois do fechamento da atividade) pode ser necessário em 
alguns setores nos quais há o potencial de significativos impactos residuais, como a disposição 
de resíduos e a mineração. O plano de monitoramento apresentado no EIA aborda 
essencialmente a etapa operacional, podendo ser estendido à pós-operacional onde for cabível. 
 
No plano de monitoramento, é desejável que se indique: 
• os parâmetros que serão monitorados: qualidade da água, destino dos resíduos, qualidade do 

ar, etc. Esses parâmetros podem ser indicadores físicos, biológicos e sócio-econômicos; 
• as características de coleta de amostras: localização, técnicas de coleta, periodicidade, 

análise, etc.; 
 
Um ponto importante, e que é necessário se observar: o monitoramento ambiental do projeto não 
deve ser confundido com o controle geral de qualidade do meio ambiente, feito por órgãos 
governamentais; deve ser concebido em função dos impactos identificados e previstos, de modo 
que possa ser capaz de distinguir as mudanças induzidas pelo empreendimento daquelas 
ocasionadas por outras ações ou por causas naturais (SANCHEZ, 2006). 
 
Alguns objetivos do monitoramento ambiental são listados abaixo: 
• observar os reais impactos do empreendimento, e sempre se reportando às previsões feitas 

anteriormente; assim confirmando ou não as hipóteses; 
• verificar a existências de comportamentos não previstos; nesse caso tendo a capacidade de 

agir de forma rápida e eficiente, visando mínimos impactos negativos; 
• serve como instrumento para avaliar se a previsão de impactos foi feita satisfatoriamente, 

visando sempre melhorias em aperfeiçoamentos de futuros estudos ambientais; 
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De um modo geral, o monitoramento ambiental objetiva o controle do ambiente em que se situa 
o empreendimento, de modo a perceber as mudanças causadas por ele e tendo como retaguarda 
ações de controle eficientes, de modo a minimizar ao máximos os impactos negativos. 
 
O monitoramento não deve se restringir somente à parte física e biológica; deve fazer referência 
também às atividades e impactos sócio-econômicos. Esse processo poderá ser feito com coleta 
de informações através de encontros com moradores da região, por exemplo, visando observar as 
mudanças ocorridas na sociedade local e registrar o pensamento da população, sendo isso 
posteriormente analisado e discutido, a fim de gerar o menor impacto negativo na sociedade 
afetada pelo empreendimento.  Esse tipo de análise tem que ser feita com um enfoque grande em 
qualidade, e não somente ser de natureza objetiva. 
 
Novas medidas mitigadoras poderão ser implantadas durante a realização da atividade, em razão 
de possíveis impactos não previstos no relatório inicial. A necessidade de especialistas para 
tomar a decisão correta durante o período é de fundamental importância, devendo o mesmo 
conhecer o conteúdo do relatório e o cronograma de execução da atividade, com todos os seus 
detalhes. Isso é necessário pelo próprio sentido dinâmico do monitoramento, já que mudanças 
não previstas ou induzidas podem ocorrer no local. 
 
O que se percebe em muitos estudos ambientais, é que a preocupação com o programa de 
acompanhamento e monitoramento só se faz presente no momento da elaboração do estudo. 
Após a obtenção da licença, muitos empreendedores não cumprem satisfatoriamente os itens 
descritos e assumidos anteriormente. Existe uma diferença entre o que foi proposto pelo estudo e 
o que se implanta. Muitos estudiosos percebem que ainda é deficiente a implantação de algumas 
medidas mitigadoras, e que ainda é muito falha a etapa do acompanhamento. Não havendo um 
acompanhamento correto da atividade, será difícil verificar a eficácia das medidas mitigadoras 
previstas. 
 
Essas análises não significam a ausência da fase de acompanhamento, mas indicam que tem um 
peso relativamente pequeno diante da importância e dos recursos despendidos nas etapas pré-
aprovação. Isso pode indicar uma excessiva preocupação com os aspectos formais do processo 
de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) em detrimento de seu conteúdo substantivo. Dito de 
outra forma, grande atenção é dedicada à preparação de um EIA e à exigência de que o projeto 
incorpore um extenso programa de mitigação de impactos, mas, uma vez aprovado o projeto, há 
um interesse surpreendentemente pequeno em verificar se ele foi realmente implantado de 
acordo com o prescrito e se as medidas mitigadoras atingiram seus objetivos de proteção 
ambiental (SANCHEZ, 2006). 
 
Existe também o problema do lado dos órgãos competentes, que muitas vezes não tem estrutura 
suficiente para fiscalizar o empreendimento, nem de verificar o cumprimento ou não do plano de 
monitoramento ambiental. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A deficiência na proposição e aplicação do acompanhamento e monitoramento acarreta em um 
prejuízo ao meio ambiente, já que se tem um aumento no risco de ocorrer algum impacto 
negativo na região onde se localiza o empreendimento. É necessário, portanto, uma preocupação 
maior dos agentes envolvidos no processo a fim de melhorar a qualidade do estudo ambiental e 
realizar programas de monitoramento cada vez mais eficientes. 
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A literatura mostra uma preocupação muito grande em torno da qualidade dos estudos 
ambientais, principalmente no que se diz refere a botar em prática todo o programa de 
acompanhamento e monitoramente de impactos que foi descrito no estudo ambiental. Mais do 
que isso, ter a sensibilidade de adaptar esse programa aos impactos não previstos, caso ocorram, 
e relatá-los posteriormente. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta e analisa dados de ensaios de resistência à compressão simples 
realizados em um solo laterítico cimentado artificialmente. O solo usado foi classificado 
pelo SUCS como SC. No trabalho foram consideradas quatro variáveis: teor de cimento 
(2%, 5% e 10%), densidade (três energias distintas de compactação), efeito de 
umedecimento (amostras inundadas e não inundadas) e velocidade de deformação (0,01 e 
1,0 mm/min). Os resultados mostraram que a resistência aumenta com o aumento do teor 
de cimento; diminui exponencialmente com o aumento do índice de vazios, a inundação 
provoca perda de resistência no solo apenas para teores de cimentos mais baixos e ocorre 
uma tendência de aumento da resistência em função do aumento da velocidade de 
deformação para amostras na condição mais compacta. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Umedecimento, Solos Cimentados, Resistência à Compressão, 
Velocidade de Deformação. 
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EFEITO DO UMEDECIMENTO E DA VELOCIDADE DE DEFORMAÇÃO 
SOBRE A RESISTÊNCIA DE SOLOS CIMENTADOS ARTIFICIALMENTE 

 
 

INTRODUÇÃO 
Vários estudos sobre solos cimentados ou misturas de solo-cimento vem sendo realizados 
com vistas a compreender o efeito das ligações entre as partículas sobre o comportamento 
mecânico desses solos. Solos com cimentação entre as partículas podem ser formados por 
diversos processos naturais, assim como, freqüentemente adiciona-se cimento ao solo para 
melhorar as suas propriedades geotécnicas. Dessa forma, é importante o conhecimento do 
efeito da cimentação entre as partículas do solo e os demais fatores que afetam o 
comportamento de solos cimentados, tanto para solos cimentados naturalmente como para 
solos com cimentação artificial. 
Trabalhos anteriores indicam que a resistência do solo aumenta com o aumento do teor de 
cimento (Schnaid et al, 2001), com a diminuição do índice de vazios (Lo e Wardani, 2002; 
Consoli et al, 2007) e para um dado teor de cimento a resistência aumenta com a 
velocidade de deformação (Clough et al, 1981). 
Estudaram-se amostras cimentadas artificialmente a fim de analisar o efeito da intensidade 
da cimentação sobre o comportamento mecânico dos solos. Foram consideradas ainda 
como variáveis do estudo a densidade da mistura de solo-cimento, a inundação 
(umedecimento) dos corpos de prova antes da ruptura para reduzir o efeito da sucção e a 
velocidade de deformação. 
O solo empregado nesse estudo foi proveniente da Formação Barreiras, coletado na região 
costeira do Estado do Rio Grande do Norte, no município de Tibau do Sul, na região 
Nordeste do Brasil. 
Estudos realizados nessa área indicam que a cimentação entre as partículas desenvolve 
influência positiva na estabilidade de taludes que formam falésias, em muitos casos, 
praticamente verticais na região (Silva 2003; Santos Júnior et al. 2004; Santos Júnior et al. 
2005; Severo 2005). No entanto, a quantificação dessa influência ainda necessita de 
estudos detalhados. 
Este trabalho teve como objetivo, portanto, analisar o efeito do umedecimento, do grau de 
cimentação (teor de cimento) e da influência da velocidade de deformação sobre o 
comportamento de solos cimentados artificialmente, através da comparação dos resultados 
de ensaios de compressão simples realizados sobre amostras inundadas e não inundadas. 

 
 

METODOLOGIA 
 
Utilizou-se neste trabalho um solo laterítico da Formação Barreiras, situada no município 
de Tibau do Sul, no estado do Rio Grande do Norte. O solo apresenta 88% de areia, 8% de 
silte e 4% de argila. Possui limite de liquidez de 28% e índice de plasticidade de 7%. A 
densidade dos sólidos Gs é igual a 2,67. No Sistema Unificado de Classificação dos Solos, 
foi classificado como SC (areia argilosa). Na Figura 1 é apresentada a curva 
granulométrica do solo utilizado na pesquisa.  
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CURVA GRANULOMÉTRICA
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Figura 1. Curva granulométrica do solo. 

 
A água foi fornecida pela Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(CAERN), com todas as suas características fisico-químicas dentro das normas brasileiras. 
 
O cimento utilizado foi do tipo CP II – 32, com suas características físicas e químicas 
dentro das normas brasileiras (NBR 11.578/1991 – Cimento Portland Composto). 
 
O cimento ficou perfeitamente acondicionado em sacos plásticos de 1,0 kg fechados até as 
datas em que foram realizadas as respectivas moldagens. 
 
As amostras de solo-cimento foram compactadas em moldes bi-partidos (provetes) 
metálicos cilíndricos com 10 cm de altura e 5 cm de diâmetro, em quatro camadas de 100g 
cada, por meio da aplicação de golpes de um soquete metálico circular padronizado com 
massa de 400 gramas e área de 1,13 cm2, com três energias de compactação distintas (10, 
30 e 60 golpes do soquete por camada). 
 
Foram utilizados teores de cimento de 2%, 5% e 10% de cimento em relação ao peso do 
solo seco. 
 
Os Corpos de prova foram moldados com a quantidade constante de 20 ml de água, ou 
seja, 5% de água em relação ao peso do solo seco. A quantidade de água foi definida por 
ser a menor porcentagem que tornou possível a moldagem dos corpos de prova. 
 
Quantidades menores de água provocaram a ruptura das amostras durante a desmoldagem, 
enquanto quantidades maiores permitem a desmoldagem, no entanto, elevam o fator 
água/cimento. Desta forma, poderiam diminuir a resistência mecânica, embora Consoli et 
al (2007), tenha verificado que a resistência é afetada de forma mais pronunciada pela 
densidade do que pelo fator água/cimento. 
 
As amostras foram curadas no ambiente do laboratório sob uma temperatura média de 
25°C e umidade do ar de 65% durante 28 dias. 
 
Foram realizados ensaios de resistência à compressão simples, em amostras no teor de 
umidade pós-cura do solo e ensaios na condição inundada. Nestes últimos, as amostras 
foram submersas 72 horas antes do ensaio de resistência a compressão. 
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Considera-se teor de umidade pós-cura (Wpc) àquele que a amostra se encontrava após o 
período de cura, obtida logo após a ruptura. O teor de umidade pós-cura foi menor do que 
1% em todas as amostras. Este valor de umidade é devido ao fato da cura te sido realizada 
no ambiente de laboratório. 
 
O teor de umidade na condição inundada variou entre 11% e 24% dependendo do grau de 
compactação dos corpos de prova. As amostras mais compactas apresentaram menores 
valores de teor de umidade. 
 
Decorrido o tempo de cura, 46 corpos de prova (CPs), 23 na condição inundada e 23 na 
condição não inundada (umidade pós-cura), com os três teores de cimento citados, foram 
rompidos em uma prensa com velocidade de 0,5 mm/minuto, para analisar o efeito do 
umedecimento sobre a resistência mecânica dos solos e também a influência do grau de 
cimentação (teor de cimento). A seguir foram rompidos 16 corpos de prova, com teor de 
cimento constante de 5%; oito rompidos com velocidade de 0,01 mm/minuto e oito com 
velocidade de 1,00 mm/minuto, para analisar o efeito da velocidade de deformação na 
resistência mecânica. Na Figura 2 é mostrada a seqüência de atividades para realização dos 
ensaios. 
 

 
Pesagem da amostra de solo cimento (400g) Camada de amostra no molde (100g) 

 
Compactação de camada com golpes do soquete Compactação da última camada com luva de extensão

 
Cura dos corpos de prova de solo-cimento Rompimento dos corpos de prova 

Figura 2. Metodologia de execução dos ensaios. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Efeito do umedecimento sobre a resistência à compressão do solo 

Teor de cimento: 2% 
No gráfico da Figura 3 é mostrado o efeito do umedecimento sobre a resistência à 
compressão não confinada para as amostras moldadas com 2% de cimento. Verifica-se que 
a resistência diminui com o aumento do índice de vazios do solo tanto para as amostras 
inundadas como para as amostras secas. Este fato mostra que ocorre um aumento na 
resistência com o aumento da intensidade de compactação. As amostras inundadas 
apresentam resistência inferior àquelas obtidas nos ensaios no teor de umidade natural, ou 
seja, a diminuição da sucção provocada pela inundação das amostras provoca redução da 
resistência ao cisalhamento. A linha de tendência que melhor se adapta aos resultados é a 
exponencial. 
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Figura 3. Resistência à compressão x índice de vazios para amostras com teor de 

cimento de 2%. 
 
Teor de cimento: 5% 
No gráfico da Figura 4 é mostrado o efeito do umedecimento sobre a resistência à 
compressão não confinada para as amostras com 5% de cimento. 
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Figura 4. Resistência à compressão x índice de vazios para amostras com teor de cimento 

de 5%. 
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Os resultados com 5% de cimento mostraram uma tendência mais efetiva da redução da 
resistência com o aumento do índice de vazios comparativamente com os mostrados nas 
amostras com 2% de cimento. Por outro lado, o umedecimento parece afetar menos a 
resistência dos solos com 5% de cimento, principalmente para valores mais altos de índice 
de vazios. Comparando-se os valores de R2 obtidos nas correlações mostradas nas Figuras 
3 e 4, verifica-se uma acentuada melhora no coeficiente de correlação das amostras não 
inundadas, quando do aumento do teor de cimento de 2% (R2=0,43) para 5% (R2=0,85). 
 
 
Teor de cimento: 10% 
No gráfico da Figura 5 é mostrado o efeito do umedecimento sobre a resistência à 
compressão não confinada para as amostras moldadas com 10% de cimento. 
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Figura 5. Resistência à compressão x índice de vazios para amostras com teor de 

cimento de 10%. 
 
O solo cimentado artificialmente com 10% de cimento apresentou aumento da resistência 
com o aumento da energia de compactação, de forma similar ao observado nas amostras 
com 2% e 5% de cimento. Conforme pode ser observado na Figura 5 as linhas de tendência 
exponenciais do solo inundado e não inundado estão muito próximas (uma da outra). 
Verifica-se dessa forma que a inundação não afetou de maneira significativa a resistência à 
compressão das amostras preparadas com 10% de cimento. Ao se comparar os gráficos das 
Figuras 3, 4 e 5 constata-se que as linhas de tendência para as condições inundada e não 
inundada se aproximam com o aumento do teor de cimento. 
 
Este fato mostra que o umedecimento afeta de forma mais pronunciada os solos com 
menores teores de cimento. No caso da Figura 5 (amostras com 10% de teor de cimento) o 
efeito da cimentação parece ser mais importante que o do umedecimento no 
comportamento das amostras. Observa-se mais uma vez o aumento no valor de R2 para as 
amostras com 10% de cimento, o que indica que a dispersão dos dados diminui com o 
aumento do teor de cimento. 
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Efeito do teor de cimento sobre a resistência à compressão do solo 

Amostras inundadas 
No gráfico da Figura 6 é mostrado o efeito da intensidade de compactação, através do 
índice de vazios, sobre a resistência à compressão não confinada para as amostras 
moldadas com 2, 5 e 10% de cimento, na condição inundada. 
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Figura 6. Resistência à compressão x índice de vazios para amostras na condição 

inundada. 
 
A análise da Figura 6 mostra que a resistência diminui com o aumento do índice de vazios, 
ou seja, a resistência aumenta com o aumento da energia de compactação. Entretanto, esse 
aumento é mais expressivo para valores mais elevados de teor de cimento. Para um dado 
índice de vazios (ou energia de compactação), a resistência aumenta com o aumento do 
teor de cimento. No entanto, pode-se observar na Figura 6 que para elevados valores de 
índice de vazios (ou baixas energias de compactação) o teor de cimento exerce pouca 
influência. 
 
 
Amostras não inundadas 
No gráfico da Figura 7 é mostrado o efeito da intensidade de compactação, através do 
índice de vazios, sobre a resistência à compressão não confinada para as amostras 
moldadas com 2, 5 e 10% de cimento na condição não inundada. 
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Figura 7. Resistência à compressão x índice de vazios para amostras na condição não 

inundada. 
 
Os resultados na condição não inundada mostram que os valores de resistência à 
compressão simples obtidos apresentam a mesma tendência das amostras na condição 
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inundada, ou seja, a resistência diminui exponencialmente com o aumento do índice de 
vazios. No entanto, para as amostras moldadas com 5% e 10% de teor de cimento a 
resistência resultante foi da mesma ordem de grandeza, conforme pode ser observado pela 
proximidade das respectivas linhas de tendência na Figura 7. 
 
De maneira geral os resultados obtidos em termos de variação de resistência com aumento 
da massa específica estão de acordo com a observação de Consoli et al (2007), segundo o 
qual a resistência aumenta exponencialmente com a redução da porosidade da mistura 
compactada. 
 
 
Efeito da velocidade de deformação sobre a resistência à compressão do solo 
Foram realizados 16 ensaios de compressão simples com o objetivo de avaliar a influência 
da velocidade de deformação, sendo oito ensaios realizados com a velocidade de 0,01 
mm/minuto e oito com 1,0 mm/minuto. A NBR 12.025 que trata de ensaios de compressão 
simples de corpos-de-prova cilíndricos em solo-cimento, estabelece uma velocidade de 
deformação para ruptura de corpos de prova de solo-cimento de 1,14 mm/min, porém neste 
trabalho optou-se pelas velocidades referidas para analisar o efeito de um incremento de 
cem vezes na velocidade de deformação. 
 
Na Tabela 1 são apresentados para cada amostra os índices físicos da mistura solo-cimento 
após a cura, a velocidade de deformação do ensaio e a resistência obtida. Os ensaios 
apresentados na Tabela 1 foram realizados em amostras moldadas com teor de cimento de 
5%. Os resultados dos ensaios são mostrados nas Figura 8 e 9 em termos de peso 
específico seco e índice de vazios. 
 

Tabela 1 – Variação da velocidade de deformação. * 

Ensaio Vel. 
mm/min **wpc(%) γd 

kN/m³ S(%) Resist. 
(Mpa) 

CP 01 0,01 0,67 16,94 3,06 0,75 
CP 02 0,01 0,49 17,20 2,31 1,00 
CP 03 0,01 0,68 17,95 3,65 1,50 
CP 04 0,01 0,47 17,53 2,35 0,60 
CP 05 0,01 0,38 17,37 1,85 0,50 
CP 06 0,01 0,59 18,13 3,24 2,90 
CP 07 0,01 0,70 18,08 3,84 2,65 
CP 08 0,01 0,97 18,74 5,95 5,45 
CP 09 1,00 0,29 17,19 1,36 0,75 
CP 10 1,00 0,29 17,80 1,52 1,00 
CP 11 1,00 1,03 17,12 4,80 0,85 
CP 12 1,00 0,72 17,12 3,37 0,55 
CP 13 1,00 0,24 17,67 1,21 0,80 
CP 14 1,00 0,96 18,20 5,36 4,20 
CP 15 1,00 0,86 18,26 4,87 4,20 
CP 16 1,00 0,64 18,45 3,75 3,50 

*(teor de cimento – 5%) 
**wpc (%) – umidade pós-cura 
 
Nos gráficos das Figuras 8 e 9 verifica-se a mesma tendência observada nos resultados 
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anteriores em relação ao aumento da resistência com o aumento da intensidade de 
compactação. 
 
No que diz respeito ao efeito da velocidade de deformação, observa-se que para o teor de 
cimento (5%) ocorre uma tendência de aumento da resistência mecânica em função do 
aumento da velocidade de deformação sendo mais evidenciada essa tendência para 
menores valores dos índices de vazios (abaixo de 0,5).  
 

Variação da velocidade de deformação - teor de cimento 5%
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Figura 8 – Efeito da variação da velocidade de deformação sobre a relação resistência 

à compressão x massa específica seca. 
 

Influência Velocidade Deformação

R2 = 0,8208

R2 = 0,7747

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,400 0,450 0,500 0,550 0,600

Índice de Vazios

Re
si

st
ên

ci
a 

à 
Co

m
pr

es
sã

o 
(M

Pa
)

Velocidade 1 mm/min

Velocidade 0,01
mm/min
Vel 1 mm/min

Vel 0,01 mm/min

 
Figura 9 – Efeito da velocidade de deformação sobre a relação resistência à 

compressão x índice de vazios. 
 
 
CONCLUSÕES 

O solo estudado aumenta a resistência com o aumento do teor de cimento. Esse aumento é 
significativo para solos muito compactos (baixos índices de vazios) e tem menor 
importância para valores mais elevados de índice de vazios. Verifica-se que, para um dado 
teor de cimento, a resistência diminui exponencialmente com o aumento do índice de 
vazios do solo (ou aumenta com a energia de compactação) tanto para as amostras 
inundadas como para as amostras secas, confirmando os estudos de Consoli et al. (2007) 
que demonstraram que para os teores de cimento, por eles estudados, em amostras na 
umidade natural, a resistência à compressão simples cresce linearmente com o aumento do 
teor de cimento e exponencialmente com a redução da porosidade da mistura compactada. 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

1075 
 

Para baixos teores de cimento (2%) as amostras inundadas apresentam resistência inferior 
àquelas obtidas nos ensaios secos, ou seja, a diminuição da sucção provocada pela 
inundação das amostras provoca redução da resistência. 
 
Os resultados para 5% de cimento mostraram uma tendência mais efetiva do crescimento 
da resistência com o aumento da energia de compactação comparativamente com os 
mostrados nas amostras com 2% de cimento. Por outro lado, a sucção parece afetar menos 
a resistência dos solos com 5% de cimento, principalmente para maiores índices de vazios 
e o umedecimento não afetou a resistência das amostras com 10% de cimento. Nesse caso 
o efeito da cimentação é mais importante que o da sucção no comportamento do solo. 
 
Para amostras estudadas com teor de cimento de 5% e velocidades de deformação de 1,0 
mm/minuto e 0,01 mm/minuto observou-se que ocorre uma tendência de aumento da 
resistência mecânica em função do aumento da velocidade de deformação para maiores 
valores de massa específica seca, acima de 1,80 g/cm³. 
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RESUMO 
 
A produção artesanal de mel vem surgindo no estado do Rio Grande do Norte como uma 
alternativa de geração de renda para pequenas comunidades rurais e assentamentos de 
reforma agrária. A atividade é desenvolvida em pequenos estabelecimentos compostos de 
apiários e dotados de casa de mel. Ainda não existem estudos que revelem as condições 
higiênico-sanitárias e ambientais desses locais. O presente estudo tem por finalidade 
avaliar as condições insalubres desses locais assim como levar esclarecimento do ponto de 
vista sanitário e ambiental às pessoas que operam diretamente com a cadeia produtiva do 
mel. A metodologia proposta consiste em uma pesquisa exploratória que envolve as fases 
de levantamento bibliográfico, além de visitas in loco para a seleção dos estabelecimentos 
e logo após a aplicação de um check list.  
 
PALAVRAS-CHAVES: mel, condições higiênico-sanitárias e ambientais.   
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DIAGNÓSTICO HIGIÊNICO-SANITÁRIO E AMBIENTAL DA PRODUÇÃO 
ARTESANAL DE MEL NA REGIÃO DE PORTO DO MANGUE E GUAMARÉ NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

A produção artesanal de mel vem surgindo no estado do Rio Grande do Norte como 
uma alternativa de geração de renda para pequenas comunidades rurais e assentamentos de 
reforma agrária. Essa atividade além de ter baixo custo de investimento e manutenção 
comparada a outras atividades como a agropecuária ajuda a fixar o homem no campo, além 
de trazer benefícios ao meio ambiente, uma vez que as abelhas exercem um importante 
papel de polinização que ajuda a perpetuar e conservar as espécies vegetais, pois para a 
pratica de produção de mel é essencial à conservação de vastas áreas de vegetação com 
boas floradas para um bom desempenho produtivo da atividade. 
  A apicultura é desenvolvida em pequenos estabelecimentos compostos de apiários e 
dotados de casa de mel. Ainda não existem estudos que revelem as condições higiênico-
sanitárias e ambientais desses locais. Pois é notória a crescente preocupação da sociedade 
em consumir produtos naturais e de boa qualidade e para isso as condições de manejo das 
colméias e manipulação do mel tem de ser as melhores possíveis para manter a integridade 
do mel. O presente estudo tem por finalidade avaliar as condições insalubres desses locais 
assim como levar esclarecimento do ponto de vista sanitário e ambiental às pessoas que 
operam diretamente com a produção do mel.  
 
 
OBJETIVO 
 
Diagnosticar as condições higiênico-sanitárias e ambientais, dos estabelecimentos que 
produzem mel artesanalmente na região de Guamaré e Porto do Mangue apresentar 
alternativas de esclarecimento e orientações para esses pequenos produtores. 
 
 
REVISÃO DA LITERATURA 
 
EXTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DO MEL 

 
           

De acordo com Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
Apiário é definido como estabelecimento destinado à produção, extração, classificação, 
estocagem e industrialização de mel, cera e outros produtos das abelhas, limitado à 
produção das colméias do seu proprietário e/ou associados, que deverá ser compatível com 
a sua capacidade instalada. 

 
Conforme diz Pereira et al, (2008) é comum denominar de apiário o local onde 

ocorre à produção do mel, ou seja, onde são instalados as colméias e o local destinado para 
a extração chama-se de unidade de extração, normalmente denominada "Casa do Mel". 
Para o processamento, o local indicado é o Entreposto de Mel, embora essa etapa possa ser 
executada também na casa do mel, caso esta apresente as condições e o dimensionamento 
recomendado. Casa do Mel.  
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Entreposto de mel é definido segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), como estabelecimento destinado ao recebimento, classificação e 
industrialização do mel, cera de abelhas e demais produtos apícolas. O entreposto 
caracteriza-se por ser um estabelecimento voltado para a industrialização, com registro no 
Serviço de Inspeção Federal (SIF). 
 

A casa do mel apresenta uma estrutura física mais simples, constando de área de 
recepção do material do campo (melgueiras) separada da área de manipulação, área de 
processamento do mel (podendo ser subdividida, conforme a etapa de processamento), área 
de envase, local de armazenagem do produto final e banheiro em área isolada externa ao 
prédio (PEREIRA et al, 2008). 
 

A cadeia produtiva do mel segue as seguintes fases, preparação das colméias, 
povoamento, instalação, inspeção e revisão, colheita, desoperculação, centrifugação, 
decantagem, estocagem, envase e por fim comercialização.  
 
 
 
METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória envolvendo as fases de 
levantamento bibliográfico e levantamento de informações nos municípios, além de visitas 
in loco para seleção dos estabelecimentos a serem investigados e aplicação de questionário 
semi estruturados, produção de material didático e divulgação da pesquisa, conforme 
descrição abaixo: 

 
O Levantamento bibliográfico será realizado através de pesquisa em livros, artigos 

científicos e revistas especializada, tanto na forma impressa como em meio eletrônico.  
As informações nos municípios para construção do perfil serão obtidas junto a 

fontes secundárias, de acesso público, bem como por meio de fontes primárias, através de 
amostragem junto aos órgãos públicos e associações.  

A Seleção dos estabelecimentos a serem investigados quanto às condições 
higiênicas, sanitárias e ambientais, será realizada com base nos dados obtidos para 
construção do perfil desses estabelecimentos e através de visitas in loco. 

O diagnóstico das condições higiênico-sanitárias e ambientais será realizado com 
base no regulamento técnico de identidade e qualidade do mel e nas portarias N°06 – 
25/07/1985 – Normas higiênico-sanitárias e tecnológicas para mel - mapa e N°368 de 
04/09/1997-mapa – regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas 
práticas de elaboração para estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos, 
através de check list onde serão investigados os seguintes requisitos: 
 
Instalações Físicas do Apiário/ Casa do Mel – incluindo:localização,                        
características de construção, equipamentos, e dependências auxiliares. 
Higiene das Instalações 
Higiene Pessoal em Todas as Etapas  
Potabilidade da Água 
Controle de Pragas  
Transporte da Matéria Prima e Armazenamento 
Requisitos de Rotulagem  
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De posse do diagnóstico das condições HSA, serão elaboradas cartilhas com o 
objetivo de orientar adequadamente os pequenos produtores que exercem atividades 
direcionadas à produção de mel e outros produtos apícolas para que se tornem cada dia 
mais consciente quanto às suas responsabilidades na preservação da saúde do público 
consumidor e na preservação do meio ambiente. 
 
 
DIAGNÓSTICO HIGIÊNICO-SANITÁRIO E AMBIENTAL  
 
  O diagnóstico foi realizado em dois estabelecimentos distintos que manipulam  
alimentos  de origem apícola. Um situado no assentamento Ligação em Porto do Mangue e 
o outro no assentamento Humarizeiro em Guamaré. Houve a aplicação de um questionário 
para avaliar as conformidades e não conformidades desses locais segundo as normas da 
portaria n° 368, do Ministério da Agricultura e Abastecimento. 
 
DIAGNÓTICO DA CASA DE MEL NO ASSENTAMENTO LIGAÇÃO 

 
Na aplicação do questionário na casa de mel em Ligação foi observado  condições 

inadequadas nas áreas externas, por conterem mato e não haver a presença de um depósito 
com tampa para o acondicionamento do lixo.   

Nas instalações físicas, a começar pela porta de entrada que não possuía um 
bloqueio sanitário como pia movida a pedal e lavador de botas ou uma tela de proteção 
para dificultar a passagem de insetos e poeira para o interior do estabelecimento, a tela de 
proteção da janela estava cheia de abelhas morta.  

O piso e o revestimento das paredes são de cor escura e continham rachões que 
propiciaram a ploriferação de insetos como formigas, e inexistia um local apropriado para 
armazenar os produtos de limpeza. As lâmpadas do teto não possuíam proteção. As 
instalações hídricas do local estão inutilizadas por falta de manutenção obrigando assim os 
manipuladores a carregarem água em baldes para as devidas necessidades e essa água é 
proveniente de um poço.  

A higiene pessoal não pôde ser avaliada, pois no dia da visita não havia pessoas 
trabalhando. E segundo o relato de uma moradora da comunidade eles não tiveram nenhum 
curso de capacitação sobre boas práticas de fabricação. O mel produzido é armazenado em 
baldes plásticos e logo após comercializado. 
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Figura 1- Casa de mel no assentamento Ligação 

 
 
DIAGNÓSTICO DA CASA DE MEL NO ASSENTAMENTO HUMARIZEIRO 

 
As áreas externas estavam limpas e havia um acondicionamento adequado 

para o lixo em um depósito com tampa. Não existe um bloqueio sanitário com pia 
movida a pedal e lavador de botas, mas nos fundos do estabelecimento há um 
banheiro com pia e chuveiro para que se necessário os manipuladores possam se 
lavar.  

O piso e o revestimento das paredes são de cores claras, sem fissuras ou 
presença de insetos. Há condições adequadas para limpeza do ambiente de trabalho 
e dos trabalhadores, tais como, pia com sanitizante, papel toalha e água clorada 
para a lavagem correta das mãos, rede elétrica e instalações hidráulicas em bom 
estado de funcionamento.  

Todas as portas e janelas são bem conservadas e de cores claras e possuem 
telas protetoras que dificulta a entrada de insetos e poeira dentro do ambiente de 
trabalho. Não existe um local apropriado para armazenar os materiais de limpeza. 
Existe um programa de capacitação de pessoal em boas práticas de fabricação em 
fase de treinamento.  

A água utilizada por eles atende os padrões de potabilidade exigidos.  A 
estocagem do mel é feita em baldes plástico que ficam na própria casa de mel a 
espera de serem levados para usina de beneficiamento, que se situa em Ipanguaçu, 
onde serão feitas análises microbiológicas e logo após serem comercializadas. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após o levantamento das condições higiênico-sanitárias nas casas de mel 
nos dois municípios em estudo, conclui-se que é de extrema necessidade o 
acompanhamento de um profissional que esclareça a importância da segurança 
alimentar no processo de manipulação de todo e qualquer alimento. O 
desenvolvimento de trabalhos de capacitação, como palestras e material didático 
bem ilustrado, que envolva as boas práticas de fabricação, higiene e 
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comportamento pessoal, higiene do ambiente, das superfícies, utensílios e 
equipamentos junto ao assentamento Ligação visto que essa comunidade produtora 
de mel não recebeu nenhuma orientação profissional nesse contexto.  

Já o assentamento Humarizeiro em Guamaré se encontra com uma equipe 
que os capacitam no que desrespeito a higiene pessoal e do ambiente de trabalho, 
porém é necessário em ambos os casos haver sempre uma auditoria para avaliar o 
que está em conformidade ou não com as normas regulamentadoras, visto que 
mudar os maus hábitos que nos acompanha leva certo tempo. E conscientizar essas 
comunidades através de técnicas de educação ambiental da importância ambiental 
que o desenvolvimento da apicultura traz para a conservação das espécies vegetais 
e perpetuação das próprias abelhas. 
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RESUMO 
 
A lixiviação é uma importante técnica utilizada na recuperação de minérios de baixo teor e 
sua aplicação na recuperação do tungstênio contido nos rejeitos das etapas de 
beneficiamento se configura como uma rota viável técnica e economicamente quando 
integrada ao fluxograma das plantas visando à valorização desses rejeitos. Este trabalho 
apresenta uma revisão técnica sobre a lixiviação da scheelita nas bases de patentes e na 
base de dados Science Direct, abordando conceitos, desenvolvimento da técnica, bem 
como a situação das reservas brasileiras de scheelita e as rotas para obtenção de tungstênio. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Scheelita, lixiviação, beneficiamento, patente. 
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LIXIVIAÇÃO DE SCHEELITA – UMA REVISÃO NAS BASES DE PATENTES 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
De acordo com Dana (1974), a scheelita é um tungstato de cálcio com composição CaWO4 
(CaO 19,4% – WO3 80,6%), usualmente associada ao molibdênio, que substitui 
parcialmente o tungstênio.  
 
Embora existam 15 diferentes tipos de minerais de tungstênio, apenas cinco tem 
importância econômica. São eles: scheelita (CaWO4), wolframita ((FeMn)WO4), ferberita 
(FeWO4), huebnerita (MnWO4) e powelita (Ca(MoW)O4). (COSTA, 2001)  
 
No Brasil, a scheelita e a wolframita se destacam como principais minérios de tungstênio.  
 
O tungstênio é utilizado como metal de endurecimento na manufatura de aços ferramenta 
de alta velocidade, válvulas, molas, formões, limas, etc. Mediante a metalurgia do pó, 
fabricam-se produtos de metal puro, como os filamentos de lâmpadas e cerâmicas 
especiais, que se beneficiam das propriedades do tungstênio, como por exemplo, alto ponto 
de fusão (3.419 ºC), resistência a corrosão, bom condutor elétrico e térmico e com baixo 
coeficiente de expansão. (LIMA VERDE, 1979)  
 
A scheelita é encontrada nos pegmatitos graníticos, nos depósitos metamórficos de contato 
e nos filões de minérios de alta temperatura que estão associados com rochas graníticas, 
cassiterita, topázio, fluorita, apatita, molibdenita e wolframita. (DANA, 1974)  
 
A China possui as maiores reservas mundiais de tungstênio contido, com cerca de 4,2 
milhões de toneladas, o que corresponde a 67,9% do total. Um bloco intermediário de mais 
quatro países, responde por mais 1,21 milhões de toneladas, representando 19,5%, são eles: 
Canadá (7,9%), Rússia (6,8%), Estados Unidos (3,2%) e Bolívia (1,6%). No conjunto, 
estes cinco países, respondem por cerca de 87,4% das reservas mundiais.  
 
No Brasil as reservas de scheelita estão localizadas principalmente no Nordeste, uma 
região scheelitífera a qual teve sua descoberta e exploração no começo da década de 1940 
e continua até os dias atuais. A scheelita distribui-se nos seguintes estados: Rio Grande do 
Norte, Pará, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Alagoas. Há também wolfranita 
nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. As reservas de wolfrâmio ou 
tungstênio são encontradas na plataforma brasileira no minério de scheelita representando 
cerca de 90 a 95%. A tabela 1 retrata os principais países detentores das reservas medidas 
mais indicadas em toneladas de tungstênio contido no ano de 2003.  
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Tabela 1 – Principais países detentores das reservas medidas mais indicadas em toneladas de 
tungstênio contido.  

 
DISCRIMINAÇÃO RESERVAS (t/W) 
PAÍSES  2003 % 
Brasil  8.530 0,2 
Áustria  15.000 0,2 
Bolívia  100.000 1,6 
Canadá  490.000 7,9 
China  4.200.000 67,9 
Coréia do Norte  35.000 0,6 
EUA  200.000 3,2 
Portugal  25.000 0,4 
Rússia  420.000 6,8 
Outros  690.000 11,6 
Total  6.200.000 100 

 
No Rio Grande do Norte os municípios detentores da reserva de scheelita são: Acari, Bodó, 
Currais Novos, Lages e Santana do Seridó. As reservas restantes são de wolfranita em 
Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu no estado do Pará, com 35,6% das reservas 
totais e Nova Trento em Santa Catarina, com 1,2%. (COSTA, 2001) 
 
No período de 1943 a 1997 foram produzidos no Brasil aproximadamente 70.000 toneladas 
de concentrado de scheelita, correspondente a cerca de 40.000 toneladas de tungstênio 
contido, das quais o Rio Grande do Norte respondeu em média, por cerca de 90,0% desta 
produção. (SEDEC, 2006)  
 
Entre as décadas de 1940 e 1980 o Estado do Rio Grande do Norte viveu um período 
marcante, chegando a produzir 1.000 toneladas de concentrado de scheelita por ano. A 
década de 1970 representou o ápice da mineração de scheelita no Estado, onde cerca de 14 
minas estavam em plena atividade produzindo concentrado de scheelita em larga escala.  
A mineração de scheelita foi marcada não só pelo período de ascensão, mais também pela 
sua decadência, período este compreendido entre os anos de 1982 a 1997, onde cerca de 13 
minas e garimpos rudimentares enceraram suas atividades, permanecendo apenas a mina 
Bodó em operação, com produção abaixo de 50 toneladas de concentrado por ano.  
 
A decadência não foi decorrente apenas da grande oferta chinesa de concentrado de 
tungstênio no mercado internacional, a recessão econômica ocorrida no Brasil no ano de 
1990, foi outro fator que contribuiu bastante para inibir a produção de concentrado, 
atingindo, principalmente, os fabricantes de produtos metalúrgicos de tungstênio, 
responsáveis diretos pela demanda de concentrado. A continuidade desta recessão nos anos 
seguintes, aliada à penetração da China no mercado mundial, acarretou o declínio contínuo 
no setor produtivo de tungstênio, provocando desta maneira a paralisação de quase todas as 
minas de scheelita e dos garimpos da região produtora. (COSTA, 2001) 
 
Ainda hoje, a etapa de beneficiamento da scheelita é realizada por equipamentos que 
trabalham por processos gravimétricos, os equipamentos utilizados são mesas vibratórias e 
jigues, onde a concentração inicial é realizada por jigagem e o rejeito do jigue alimenta as 
mesas gerando o concentrado final. (LEITE; ARAÚJO e SANTOS 2007) 
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As principais minas do estado do Rio Grande do Norte são Brejuí, Bodó e Barra Verde, 
que operam plantas de beneficiamento de scheelita com parâmetros operacionais similares, 
embora possuam diferentes características das alimentações, o que gera uma redução na 
eficiência do processo de beneficiamento. (LEITE; ARAÚJO e SANTOS 2007) 
 

 
 

Figura 1. Fluxograma do processo atual da Mina Bodó. (Fonte: Leite; Araújo e 
Santos 2007) 

 
A eficiência dos processos de concentração utilizando mesa vibratória oscila em torno de 
60%, embora possam ser atingidos níveis de eficiência da ordem de 80 a 85% para as 
mesas vibratórias. Para que seja feita essa adequação na planta de beneficiamento deve-se 
abordar novas rotas para utilização do rejeito como a incorporação de processos 
hidrometalúrgico como a lixiviação, que consiste na separação do metal de valor da ganga, 
através do contado de uma solução com o metal que se deseja solubilizar, freqüentemente 
utilizando ácido sulfúrico, bases (como hidróxidos de amônio e sódio) ou agentes 
complexantes (como o cianeto de sódio e o hidróxido de amônio), em condições variadas 
de pressão e temperatura (usualmente de 25 a 250°C).  
 
A lixiviação pode ser também mediada por microrganismos (biolixiviação), sendo a grande 
aplicação desta na dissolução de sulfetos. Em outros casos, a lixiviação também é usada 
para a remoção de impurezas. Quando for utilizado para este objetivo, o processo é 
chamado de lixiviação inversa. 
 
Segundo Leite et al (2007), os processos de lixiviação raramente são seletivos, desta forma 
a solução aquosa, denominada de lixívia, contem impurezas que podem comprometer a 
qualidade do metal desejado ou criar um obstáculo a sua pureza.  
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A extração das espécies indesejáveis é necessária e consiste em transferir as impurezas da 
solução aquosa para outra fase, onde são empregadas técnicas como: cementação, 
cristalização, adsorção, precipitação, extração por solvente e separação eletrolítica. 
 
A obtenção do metal também consiste na transferência da espécie, neste caso a de 
interesse, da fase aquosa para outra fase, sendo empregadas, principalmente, as seguintes 
técnicas: cementação, precipitação, troca iônica, extração por solvente e eletrodeposição.  
 
A extração por solvente ou extração líquido-líquido à operação unitária na qual uma fase 
aquosa (por exemplo, a lixívia de cobre da lixiviação em autoclave), contento a ou as 
espécies metálicas a serem extraídas purificadas, é contatado com uma fase orgânica 
imiscível com a fase aquosa, contendo um reagente que extrai as espécies de interesse 
seletivamente. (VILLAS BOAS et al 1980) 
 
A extração por solvente ou extração líquido-líquido é uma operação que tem sua origem 
associada como uma técnica de separação utilizada em laboratório para a obtenção de 
substâncias puras.  
 
A separação é realizada com a ajuda de um solvente que é efetuada em três fases:  
 
• Uma fase de extração do soluto da solução aquosa; 
• Uma fase de lavagem de refluxo do solvente para extrair as impurezas do solvente; 
• Uma fase de reextração do soluto da fase orgânica usando reagentes químicos. O 

solvente deve estar livre do soluto e então ser reutilizado. 
 
As aplicações tradicionais de Hidrometalurgia incluem a produção de alumina, ouro, 
urânio, zinco, níquel, cobre, titânio, terras-raras, dentre outros.  
 
No caso da scheelita, a lixiviação tem como objetivo separar do rejeito da scheelita o 
tungstênio. A lixiviação tem capacidade de empregar minérios com baixos teores (rejeito), 
dispensando o tratamento de minério, isso se deve a uma característica básica da lixiviação 
que está fundamentada na especificidade do agente de lixiviação empregado.Idealmente, e 
de maneira geral, ele deve ser: barato; específico – para não reagir com a grande massa de 
minerais da ganga e dissolver assim elementos indesejados; e reciclável – para não elevar 
os custos do procedimento extrativo.  
 
Existem várias rotas possíveis para o beneficiamento da scheelita a partir da lixiviação, 
como mostrado no fluxograma da figura 2. 
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Figura 2. Processo generalizado da planta de produção do tungstênio.(Fonte: 
Martins, Moreira e Costa, 2003). 
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PATENTES DE LIXIVIACAO DA SCHEELITA NO BRASIL E NO MUNDO  
A necessidade de desenvolvimento de novas rotas de processo para o beneficiamento de 
scheelita, principalmente para o beneficiamento de minérios de baixo teor, levou ao estudo 
e desenvolvimento de novas técnicas que conseqüentemente geraram patentes. 
 

Tabela 2 – Publicações e patentes 
 

Ano Patentes Publicação
1969 1 - 
1973 1 - 
1977 1 - 
1984 1 1 
1986 - 1 
1987 1 - 
1988 2 - 
1989 1 - 
1990 - 1 
1991 - 1 
1992 2 2 
1993 2 1 
1996 - 1 
1997 - 1 
1998 - 2 
1999 - 1 
2000 - 1 
2002 - 1 
2003 - 1 
2004 1 - 

 
O levantamento realizado nas bases de patentes e na base de periódicos Science Direct, 
indicou que ao longo dos anos, poucos trabalhos foram desenvolvidos e poucas patentes 
foram geradas em relação ao beneficiamento por lixiviação da scheelita. 
 
Em pesquisas realizadas nas bases de patentes INPI (Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial) e DIRPA (Diretoria de Patentes), constatou-se a não existência de patentes 
sobre lixiviação de scheelita no Brasil. 
 

METODOS PATENTEADOS UTILIZADOS NA LIXIVIÇÃO DE SCHEELITA 
Dos processos de beneficiamento da scheelita por lixiviação, alguns são utilizados e 
adotados como procedimento padrão para o processo de beneficiamento, sendo alguns 
deles apresentados abaixo. 
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SOLUÇÃO COM FLUORETO DE SÓDIO PARA AUMENTAR A EXTRAÇÃO E 
RENDIMENTO DO CONCENTRADO. 

Uma das técnicas adotadas para o lixiviação é utilizar uma solução com fluoreto de sódio 
para aumentar a extração e o rendimento do concentrado. O concentrado é lixiviado por 
uma solução de NaF a 50 a 70% em temperaturas que variam entre 150 a 200 ºC e pressões 
variando de 10 a 15 atm. Essa operação gera uma solução de tungstato de sódio com 
precipitado de CaF2, onde o 99,5% a 99,7% do W é extraído. 
 

SEPARAÇÃO DO CONCENTRADO DE SCHEELITA A PARTIR DE ÁCIDO 
NÍTRICO 

Neste processo a polpa do concentrado é tratada com HNO3 e em seguida é filtrada e a 
torta contendo W é lixiviada com NH4OH. O processo inova pelo fato de o tratamento 
ácido ocorrer na presença de ácido tungstico (H2WO4) em quantidade igual a 10 a 30% em 
peso do material concentrado original. 
 
DECOMPOSIÇÃO DE CONCENTRADOS DE SCHEELITA 

Os concentrados contendo W são tratados com ácido, a polpa é filtrada para produzir uma 
torta, e uma solução de licor mãe e ácido tungstico são lixiviados com amônia em solução 
aquosa. A polpa é novamente filtrada para produzir uma torta rejeito e uma solução de 
tungstato. Após a filtração e antes da lixiviação por H2O da amônia, a torta é desaguada 
por aquecimento em temperaturas não superiores à 700 ºC e retratada na solução ácida de 
licor mãe. 
 
A principal vantagem deste processo é que o W contido é convertido para ácido tungstico 
com eficiências da ordem de 95 a 98%.  
 

PROCESSO DE LIXIVIAÇÃO UTILIZANDO WOLFRAMITA SCHEELITA 

O processo desta invenção inclui a adição de ácido fosfático ou fosfórico à solução 
lixiviante de hidróxido de sódio, de forma que, ao mesmo tempo em que a wolframita é 
lixiviada pelo hidróxido de sódio, a scheelita é também dissolvida, o cálcio é convertido 
para a forma de hidróxido de fosfato de sódio e precipita, enquanto o tungstênio passa para 
a solução na forma de tungstato de sódio. A wolframita e a scheelita podem ser lixiviadas 
simultaneamente sob condições normais de pressão, alcançando razões de lixiviação da 
ordem de 98%. Esse processo é recomendado para o beneficiamento de minérios 
misturados de wolframita e scheelita, como o concentrado de wolframita scheelita, os 
minérios que contém cálcio, que são difíceis de serem selecionados, o tungstênio contido 
na lamas e o rejeito de scheelita lixiviada por amônia. 
 
TRATAMENTO DAS LAMAS OBTIDAS NA EXTRAÇÃO DE TUNGSTÊNIO DA 
SCHEELITA UTILIZANDO UMA SOLUÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO QUE 
DECOMPÕE OS COMPOSTOS DE TUNGSTÊNIO 

As lamas provenientes da lixiviação do tungstênio da scheelita por ácido oxálico são 
tratadas por (a) contato com uma solução de H2SO4 (250 a 400 g/l) em temperaturas que 
variam de 40 a 90 ºC para decompor o oxalato de cálcio em ácido oxálico (b) resfriamento 
da solução e precipitação de cristais de ácido oxálico, (c) filtração, (d) adição de H2SO4 ao 
filtrado para decomposição dos compostos de W e para reduzir a concentração de WO3 
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para 7 a 8 g/l e (e) separação dos compostos decompostos de W  e recirculação do filtrado 
para a fase (a). 
 
CONCLUSÃO 
A pesquisa na base de dados de patentes nacionais não apresentou nenhum retorno, 
enquanto que a nível mundial apenas 13 patentes foram desenvolvidas para lixiviação de 
scheelita ao longo de quarenta anos e apenas 15 artigos sobre lixiviação de scheelita 
constavam da base de dados da Science Direct de 1984 a 2004, ou seja, menos de um 
artigo produzido por ano. 
 
No Rio Grande do Norte, onde a mineração da scheelita foi responsável por movimentar a 
economia de várias cidades nas décadas do auge da mineração, ainda beneficia este 
minério sem controles rígidos de qualidade, gerando rejeitos com quantidades expressivas 
de finos de scheelita. Dessa forma, o desenvolvimento de uma rota tecnológica que se 
utilize da lixiviação da scheelita empregada aos rejeitos finos e ao concentrado do minério 
pode contribuir para o desenvolvimento econômico da região, gerando emprego e renda, 
além de qualificar a mão-de-obra local para o emprego dessas técnicas. 
 
O desenvolvimento de uma rota de beneficiamento que implique na recuperação dos 
rejeitos finos, bem como atuem no beneficiamento do tungstênio via lixiviação, como é a 
proposta da continuação deste trabalho, se configuram como os primeiros passos para o 
desenvolvimento de uma patente nacional nessa área. 
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RESUMO 
 
Este trabalho trata de estudo bibliográfico a cerca da Economia do Meio Ambiente. A 
Pesquisa se estrutura na leitura de obras atuais, bem como na investigação criteriosa 
realizada na internet acerca desse conhecimento. A partir da década de 1960, com advento 
de várias obras, a questão ambiental entrou na pauta dos economistas. Daí então a 
Economia do Meio Ambiente, assumiu diversas acepções: Ecologia Industrial, Economia 
Ambiental; Economia da Poluição; Economia Ecológica; Economia da Natureza; 
Economia Verde, Economia Sustentável, Economia dos Recursos Naturais, Economia do 
Aquecimento Global etc. O fato de o meio ambiente sempre ter sido considerado recurso 
abundante, dificultou o estabelecimento de critérios para sua utilização. Após a discussão 
sobre os limites do crescimento econômico (1972) surgiu a Ecologia Industrial, cujo 
conteúdo encontra-se basicamente relacionado ao controle dos problemas ambientais e 
apresenta crescente interesse corporativo pelo meio ambiente, em face de elementos 
oriundos de pressões econômicas e sociais: a) sobrevivência corporativa a longo prazo; b) 
oportunidades de mercado; c) competitividade; d)permanência no mercado; e) mercado 
financeiro; f) responsabilidade criminal e legal; g) informação globalizada. A Ciência 
Econômica só recentemente se interessou pela ampliação da questão ambiental, pois até 
então suas preocupações diziam respeito apenas a escassez dos recursos naturais. Além 
disso, não se pode esquecer que a preocupação das indústrias com o meio ambiente 
geralmente são no sentido de atender suas metas de lucros do que na escassez dos recursos 
ou na conscientização do consumidor. Ressalte-se que, atualmente, muitas teorias 
econômicas procuram dar conta das questões ambientais. Os estudos sobre o critério de 
Pareto; Externalidade; Taxa Pigouviana e Theorema de Coase são aprofundados nessa 
pesquisa com a intenção de fazer um apanhado teórico multi, trans e interdisciplinar das 
bases filosóficas e conceituais que dão suporte a Economia do Meio Ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: economia, meio ambiente, conhecimento transdiciplinar. 
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INTRODUÇÃO 
A partir da década de 1960 a questão ambiental começou a se constituir em pauta dos 
economistas, assim a ecologização da economia assumiu bem mais um caráter científico 
construído por sólidas teorias. Sem falar que a partir de então a sociedade passou a cobrar 
das empresas uma participação maior com responsabilidade social e ambiental. 
 
Nessa escala evolutiva é possível identificar três fases históricas das políticas ambientais  
que  nortearam a economia ambiental no mundo: a) primeira fase: antecede a Segunda 
Guerra Mundial e tem como característica principal a intervenção estatal a disputa em 
tribunais, onde as vítimas das externalidades negativas ambientais entravam em juízo 
contra os agentes poluidores ou devastadores. b) segunda fase: iniciada na década de 
1950, denominada política de comando e controle, assumiu duas características bem 
definidas: 1) imposição pela autoridade ambiental, de padrões de emissões incidentes sobre 
a produção final do agente poluidor. 2) determinação da melhor tecnologia disponível para 
abatimento da poluição e cumprimento do padrão de emissão. c) terceira fase: etapa atual 
da política ambiental mais conhecida como política mista de comando e controle. Nessa 
etapa, os padrões de emissão deixam de ser meio e fim de intervenção estatal e passam a 
ser instrumentos de uma política que usa diversas alternativas e possibilidades para a 
construção de metas acordadas socialmente. Nessa etapa, ainda surge as leis e os 
regulamentos ambientais como também a aplicação dos Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA), além dos padrões de qualidades para o 
ar, a água e os relatórios anuais do Meio Ambiente nos diversos países. 
 
Alguns princípios de direito ambiental passaram a constituir elementos muito importantes 
para a Economia do Meio Ambiente. Foram eles: o princípio do custo integral; o princípio 
do poluidor pagador, o princípio da precaução e o princípio da capacidade de suporte. 
Também podemos ver que no estudo da Economia de Meio Ambiente estão presentes o 
princípio do poluidor pagador e o princípio da precaução, esses princípios têm uma forte 
relação com a Economia do Meio Ambiente. Nessa linha de pensamento surgem também 
termos como Passivo Ambiental Justo que reflete a consciência de responsabilidade social 
e que a empresa cumpre em razão de fatores éticos e morais. 
 
Também vêm tomando corpo as propostas de Economia Solidária que se constituem numa 
nova lógica de desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e distribuição de 
renda, mediante um crescimento econômico com proteção dos ecossistemas. Seus 
resultados econômicos, políticos e culturais são compartilhados pelos participantes, sem 
distinção de gênero, idade e raça. Implica na reversão da lógica capitalista ao se opor à 
exploração do trabalho e dos recursos naturais, considerando o ser humano na sua 
integralidade como sujeito e finalidade da atividade econômica. 
 
ACEPÇÕES DO TERMO ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE  
Pretendemos destacar algumas acepções do termo Economia do Meio Ambiente destacadas 
em nossa literatura: Economia Ambiental; Economia da Poluição; Economia Ecológica; 
Economia da Natureza; Economia Verde, Economia Sustentável e Economia dos Recursos 
Naturais. 
 
ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS  
Uma dos debates iniciais que trás consigo uma das primeiras teorias da economia 
ambiental, diz respeito à tese de Thomas Malthus para quem o crescimento populacional 
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devia ocorrer numa ordem exponencial e a oferta de alimentos numa progressão linear. A 
teoria de Malthus também serve para pensarmos a importância dos recursos naturais para a 
formação da ciência econômica ambiental. Pois, a partir dos anos 1970 com o advento dos 
limites do crescimento (Clube de Roma), os teóricos da economia dos recursos naturais 
começaram a fazer pressão na base do conhecimento ecológico. 
 
ECONOMIA ECOLÓGICA  
A Sociedade de Economia Ecológica (ECOECO) define a economia ecológica como sendo 
um campo de conhecimento transdisciplinar, desenvolvido a partir do reconhecimento 
de que, de um lado, o sistema socioeconômico baseia-se e depende dos sistemas naturais e, 
de outro lado, ele interfere e transforma o funcionamento desse último. 
 
Ainda nesse pensamento, Mello (2007) destaca que a Economia Ecológica nasceu a partir 
dos processos decisórios do desenvolvimento econômico e social que a crise ambiental do 
mundo moderno nos trouxe, cujos modelos econômicos e ecológicos tradicionais não são 
satisfatórios para lidarem com esses problemas. 
 
A Economia Ecológica constitui uma abordagem que procura compreender a economia e 
sua interação com o ambiente a partir da análise dos princípios físicos e ecológicos em 
meio aos quais os processos econômicos se desenvolvem (AMAZONAS, 2008).  
Dentro desse campo de estudo nasce a Ecologia Industrial, que se comporta como uma 
nova forma de ver o mundo da indústria em sua relação com os demais setores da 
sociedade humana e com o meio ambiente. 
 
ECONOMIA DA POLUIÇÃO  
Essa acepção da Economia do Meio Ambiente defende que, à medida que o meio ambiente 
vai se tornando escasso, relativamente às necessidades de desempenho de suas funções, ele 
precisa ser economizado. 
 
A economia da poluição (CÂNEPA, 2003) está relacionada à discussão da internalização 
do dano (solução de Pigou), em que se destaca o princípio do Poluidor Pagador, principio 
esse que, além de fazer parte da Economia do Meio ambiente, também está presente nos 
estudos de Direito Ambiental.  
 
Outro ponto a ser abordado pela Economia da Poluição é a internalização dos custos de 
controle, isto é, a solução custo-efetiva. Esse princípio aborda o problema da degradação 
ambiental proveniente da poluição e trata da busca e análise de alternativas de abatimento 
da poluição que atinjam metas estabelecidas ao menor custo possível. 
 
ECONOMIA DO AQUECIMENTO GLOBAL 

O emprego massivo de combustíveis fósseis - carvão, petróleo e gás - para atender aos 
processos de industrialização, e também às transformações do modo de vida da sociedade 
fez aumentar em muito os gases do efeito estufa na atmosfera. 
 
Tal situação elevou a temperatura terrestre através do aumento da emissão de CO2, o que se 
acentuou, principalmente, a partir da Revolução Industrial.  
Ressalte-se o engano, a maioria das pessoas atribui simplesmente ao efeito estufa a 
responsabilidade do aquecimento do planeta. Hoje, cientificamente, sabe-se que tal efeito 
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físico é indispensável para a vida humana na Terra, pois em condições normais ele 
equilibra a temperatura planetária.  
 
Procurando mitigar os efeitos do aquecimento do planeta, em 1997 aconteceram as 
negociações na cidade de Kyoto, no Japão, na qual o mundo elaborou um tratado destinado 
a controlar a poluição causadora do aquecimento global. Os EUA, que são responsáveis 
por mais de um quarto da emissão de CO2, não ratificaram o Protocolo de Kyoto.  
 
Sem querer travar um debate polêmico acerca das teorias vigentes, já se sabe que o efeito 
do aquecimento do Planeta está provocando mudanças dramáticas e radicais no nosso 
mundo. 
 
O degelo do Monte Kilimanjaro (Tanzânia) e da Antártida, a falta de água potável de boa 
qualidade no planeta, fazem parte dessa realidade. As grandes tempestades, tanto no 
atlântico como no pacífico, aumentaram em duração e intensidade desde a década de 1970. 
Alteração no ritmo das estações da terra, aumento das pragas antes contidas pelos invernos 
mais frios e mais longos, problemas com os solos e com os cardumes nos mares, elevação 
do nível do oceano desabrigando pessoas, são efeitos que implicam diretamente na 
economia mundial. 
 
Como afirmou o britânico David King (conselheiro científico do Reino Unido) em visita 
ao Brasil em 2005, o aquecimento global é uma forte realidade. Ele ressalta a necessidade 
do mundo se preparar para as grandes mudanças e mitigar os impactos. Além disso, 
observa que a saída pode ser investir em matrizes energéticas renováveis, em tecnologias e 
engenharias que façam o mundo depender menos do carbono para continuar a se 
movimentar. Aliás, considerando a máxima de que o capital cria estrutura para atender 
suas necessidades, já existe hoje toda uma estrutura macro e microeconômica em torno de 
um mercado financeiro de crédito de carbono. 
 
Em relação à teoria do aquecimento global, há basicamente duas correntes divergentes. 
Uma que vincula o aquecimento à idade geológica do planeta e outra que vincula o 
aquecimento às ações antrópicas. Contudo, parece-nos que mesmo diante do 
envelhecimento do planeta, as ações dos homens foram decisivas para o aquecimento 
global.  
 
Sabemos que o consumo está diretamente relacionado às emissões de poluentes e essas, 
por sua vez, são diretamente proporcionais às economias dos países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos. Por exemplo, um cidadão norte-americano médio responde pela 
emissão anual de 20 a 25 toneladas anuais de dióxido de carbono; um britânico por cerca 
de 9 toneladas; enquanto um brasileiro por 2 toneladas e um nicaragüense por cerca de 0,2 
tonelada. A partir desses dados, seria interessante refletirmos se haveria recursos naturais 
disponíveis para que todos os cidadãos do mundo possuíssem o mesmo padrão de 
consumo, da forma como ocorre atualmente, nos os países desenvolvidos. 
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INSTRUMENTOS DE POLÍTICA E ECONOMIA AMBIENTAL  
A operacionalização da área verde da Economia pode ocorrer através de instrumentos de 
Política Ambiental que conforme LUSTOSA (2003) têm a função de internalizar o custo 
externo ambiental. Vejamos o quadro a seguir: 
 
Comando e Controle Instrumentos Econômicos Instrumentos de Comunicação 
- Controle ou proibição de produto 
- Controle de processo 
- Proibição ou restrição de atividades 
- Especificações Tecnológicas 
-  Controle do uso de recursos naturais; 
- Padrões de poluição para fontes 
específicas. 

- Taxas e tarifas; 
- Subsídios; 
- Certificados de emissão 
transacionáveis; 
- Sistemas de devolução de 
depósitos 

- Fornecimento de informação; 
- Acordos; 
- Criação de Redes; 
- Sistema de Gestão Ambiental; 
- Selos Ambientais; 
- Marketing Ambiental  

Fonte: LUSTOSA in MAY (2003). 
 
INSTRUMENTOS DE COMANDO E CONTROLE  
Esses instrumentos são também chamados de regulação direta, pois implicam o controle 
direto sobre os locais que estão emitindo os poluentes.  São exemplos de Instrumentos de 
Comando e Controle: exigência de utilização de filtros em chaminés das unidades 
produtivas; fixação de cotas para extração de recursos naturais; concessão de licenças para 
funcionamento de fábricas e obrigatoriedade de substituição da fonte energética da unidade 
industrial. 
 
INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 
São também chamados de instrumentos de mercado e visam a internalização das 
externalidades ou de custos que não seriam normalmente incorridos pelo poluidor ou 
usuário. São exemplos de instrumentos econômicos: empréstimos subsidiados para agentes 
poluidores melhorarem seu desempenho ambiental, taxas sobre produtos poluentes, 
depósitos reembolsáveis na devolução de produtos poluidores e licenças de poluição 
negociáveis. Os Incentivos Econômicos Ambientais formam todo mecanismo de mercado 
que orienta os agentes econômicos a valorizarem os bens e serviços ambientais de acordo 
com sua escassez e seu custo de oportunidade social. 
 
INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
São utilizados para conscientizar e informar os agentes poluidores e as populações 
atingidas sobre diversos temas ambientais. São exemplos de instrumentos de comunicação: 
Educação Ambiental; divulgação de benefícios para as empresas que respeitam o meio 
ambiente e os selos ambientais. 
 
No âmbito desses instrumentos destacamos a Gestão ambiental, como sendo o conjunto 
de ações destinado a proteção e conservação do meio ambiente, e a avaliar a conformidade 
da situação corrente com os princípios doutrinários estabelecidos pela política ambiental 
das empresas e instituições. 
 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

Assim como os Estados têm se transformado, a preocupação com o planejamento também 
passou a ser outra; atualmente a dimensão ambiental tem espaço garantido dentro dessa 
atividade, as bases de um planejamento sustentável estão na integração da produtividade 
ecológica, tecnológica e cultural. O planejamento Ambiental é um termo novo, ele 
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surgiu, basicamente, nas três últimas décadas em razão do aumento dramático da 
competição por terras, águas recursos energéticos e biológicos, que gerou a necessidade de 
organizar o uso desses elementos da natureza e de compatibilizar esse uso com a proteção 
de ambientes ameaçados e de melhor qualidade de vida das populações. O planejamento 
ambiental fundamenta-se na interação e integridade dos sistemas que compõem o 
ambiente. Além disso, o planejamento ambiental tem como estratégia estabelecer ações 
dentro de contextos e não isoladamente. O seu escopo é o melhor aproveitamento do 
espaço físico e dos recursos naturais, economia de energia, alocação e priorização de 
recursos para as necessidades mais prementes e previsão de situações.  
 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (RIMA) 
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um estudo técnico, muito importante para 
Economia do Meio Ambiente, devendo ser elaborado por equipe multidisciplinar, 
independente do empreendedor, profissional e tecnicamente habilitada para analisar os 
aspectos físico, biológico e socioeconômico, que deve atender aos princípios e objetivos da 
legislação nacional de Meio Ambiente.  Já o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é 
o Relatório-resumo dos estudos do EIA, em linguagem objetiva e acessível para não 
técnicos. 
 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
O licenciamento ambiental é o complexo de etapas que compõe um procedimento 
administrativo que objetiva a concessão de licença ambiental. Dessa forma, não é possível 
identificar isoladamente a licença ambiental, porquanto esta é uma das fases do 
procedimento. Vale lembrar que a Licença ambiental é ato administrativo muito 
importante para a Economia Ambiental. As principais licenças ambientais existentes no 
meio produtivo são: Licença Previa (LP), licença de instalação (LI) e licença de 
funcionamento ou de operação (LF/ LO). 
 
TEORIAS ECONÔMICAS APLICADAS AO MEIO AMBIENTE 
Atualmente, muitas teorias do meio ambiente estão sendo divulgadas. As principais dessas, 
que serão objetos de estudos mais mais a frente, são: critério de Pareto; Externalidade; 
Taxa Pigouviana e Theorema de Coase. 
 
EFICIÊNCIA OU ÓTIMO DE PARETO 
Eficiência de Pareto, Ótimo de Pareto, Critério de Pareto, Alocação Ótima dos recursos de 
Pareto, Otimização de Pareto ou Máximo de Pareto é o critério criado pelo economista 
italiano Vilfredo Pareto, sendo o mais utilizado para julgar se a alocação do recurso é ou 
não mais eficiente, e serve para estabelecer ponto de ótimo nas negociações entre 
sociedade, governo e mercado para a preservação do meio ambiente. 
 

 Figura 1. Nível de Poluição Ótima 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MAY (2003) 
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Uma situação econômica é ótima no sentido de Pareto se não for possível melhorar a 
situação, ou, de modo geral, a utilidade de um agente sem degradar a situação ou utilidade 
de qualquer outro agente econômico. Numa estrutura ou modelo econômico podem 
coexistir diversos ótimos de Pareto.  
 
Assim, um estado da economia é eficiente no sentido de Pareto quando não há nenhuma 
possibilidade de se melhorar a posição de pelo menos um dos agentes dessa economia sem 
que com isso a posição de outro agente seja piorada.  
 
EXTERNALIDADES  
Hoje é muito comum ouvirmos falar do termo externalidade ou economias externas, que 
são efeitos positivos ou negativos - em termos de custos ou de benefícios - gerados pelas 
atividades de produção ou consumo exercidos por um agente econômico e que atingem os 
demais agentes sem que estes tenham oportunidade de impedi-los ou a obrigação de pagá-
los. Portanto, externalidades referem-se ao impacto de uma decisão sobre aqueles que não 
participaram dessa decisão.  
 
A externalidade pode ser negativa (apresentadas com mais ênfase), quando gera custos 
para os demais agentes - a exemplo de uma fábrica que polui o ar, afetando a comunidade 
próxima. Pode ser positiva, quando os demais agentes, involuntariamente, se beneficiam, a 
exemplo dos investimentos governamentais em infra-estrutura e equipamentos públicos. 
De modo geral, podemos dizer que a sociedade muitas vezes faz uso dos recursos naturais 
sem atribuir o devido valor a esses bens por usufruir deles gratuitamente. 
 
Já sabemos que podemos classificar as externalidades em dois grandes grupos: a negativa e 
a positiva. A poluição é o exemplo mais utilizado de externalidade negativa. Assim, uma 
empresa gera poluição na necessidade de atingir a sua meta de produtividade sem, contudo, 
pagar nada por isso, a menos que exista alguma norma que a obrigue (Principio do 
Poluidor Pagador). 
 
Para ilustrar melhor o tema, veja que, quando passamos a não poder consumir água da 
torneira porque o tratamento não é eficaz para deixar a água em nível de consumo humano, 
passamos a ser agentes passivos de uma externalidade negativa, sem, contudo, receber 
nenhum centavo de compensação. 
 
Tratando-se de externalidades, duas situações são possíveis de acontecer. Quando a 
externalidade é positiva, os recursos são sublocados e os agentes passivos ficam sempre 
insatisfeitos, preferindo mais externalidades. Já na externalidade negativa, os recursos são 
sobre alocados e os agentes passivos ficam satisfeitos e preferem sempre menos 
externalidades.  
 
TAXA PIGOUVIANA  

Esse instrumento criado pelo economista inglês Arthur Cecil Pigou constitui-se no 
estabelecimento de uma taxa sobre a emissão de poluentes que termina funcionando como 
uma importante política de cunho econômico de controle dos níveis de poluição. Assim, a 
partir de 1918, os economistas passaram a reconhecer a possibilidade de haver diferenças 
entre o custo privado e o custo total, pois, para se obter o custo total, soma-se ao custo 
marginal privado o custo marginal social. 
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Para poder resolver o problema do controle ambiental, isto é, o reconhecimento da 
impossibilidade do mercado poder controlar os problemas ambientais  por não  ser possível  
a  internalização  dos  custos  ambientais, Pigou propôs que era possível alcançar a solução 
de equilíbrio mediante a imposição de um imposto (imposto pigouviano). 
 
Assim, denominamos de taxa pigouviana o imposto sobre a unidade de poluição emitida 
que deve igualar-se ao custo marginal externo dessa poluição no nível ótimo de emissão. O 
objetivo principal da taxa pigouviana é reduzir os níveis de poluição através da 
transferência do ônus da poluição ao empreendedor, minimizando o custo dessa redução 
para a sociedade. 
 
Ressalte-se que a taxa pigouviana pode criar uma falsa idéia de que podemos reduzir os 
níveis de poluição apenas transferindo o ônus para o poluidor (empresário). Como no 
Brasil tem-se muita dificuldade em cobrar o ônus do Empreendedor, a impunidade, 
infelizmente, tem se constituído como um dos principais fatores responsáveis pelo aumento 
dos danos ambientais. 
 
TEOREMA DE COASE 
Existem alguns modelos para o equilíbrio de mercado na economia do meio ambiente. A 
teoria desenvolvida pelo economista Ronald Coase (Prêmio de Ciências Econômicas, 
1991) caminha no sentido de resolver as externalidades, provocadas nos mercados. 
Segundo o Teorema de Coase, se os agentes envolvidos com externalidades puderem 
negociar (sem custos de transação) a partir de direitos de propriedade bem definidos pelo 
Estado, poderão negociar e chegar a um acordo no qual as externalidades serão 
internalizadas. Conforme COSTA (2005) apud OLIVEIRA (1999), desde que os direitos 
de emissão e externalidades sejam adequadamente definidos e que não haja custos de 
transação entre as partes, a livre negociação entre as mesmas deve levar ao nível ótimo de 
emissão destas externalidades. Segundo eles é o que em síntese afirma o teorema de Coase. 
De modo geral, a aplicação do teorema de Coase se preocupa com o equilíbrio da produção 
do setor privado e com os níveis de poluição ou uso adequado dos recursos naturais. Pela 
teoria de Coase, a indústria poluente seria levada a emitir o nível ótimo de poluição desde 
que fosse determinado se é ela que tem o direito de poluir o quanto quiser, ou se é o agente 
passivo que tem o direito de dizer o quanto ela deve poluir. Um dos instrumentos de 
aplicação da teoria de Coase associa o poder público e a iniciativa privada no 
estabelecimento de quotas de poluição que são chamadas de Permissões Negociáveis para 
poluir. Essas quotas poderiam ser negociadas em mercado próprio. 
 
Um exemplo atual que nos remete ao teorema de Coase diz respeito ao mercado de 
Crédito de Carbono. Destaque-se que, durante o período 2008-2012, os 141 países 
signatários do tratado de Kyoto terão de reduzir em 5% a quantidade de gás carbônico que 
emitiram em 1990. No mundo são emitidas 23 bilhões de toneladas de gás carbônico. Isso 
significa cerca de 700 toneladas de gás carbônico emitidas a cada segundo.  
 
Os Estados Unidos emitem 26% do gás carbônico mundial, e a União Européia, outros 
15%. O Brasil apenas 1,5%. É bom lembrar que, na reunião de Johannesburgo, em 2002, o 
Brasil propôs o uso obrigatório de, no mínimo, 10% de fontes energéticas não-poluentes. A 
proposta foi rejeitada pelos países considerados ricos. 
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AS LEIS DA TERMODINÂMICA E O PARADIGMA DE GEORGESCU-ROEGEN 
Conforme essa teoria, o processo econômico inserido no substrato biofísico está sujeito às 
Leis da Termodinâmica (paradigma de Georgescu-Roegen). Essa teoria decorre, em 
primeiro lugar, da concepção de que vivemos num sistema aberto, que permite um fluxo de 
matéria e energia cruzar suas fronteiras, e não um sistema circular fechado.  
 
A primeira Lei da Termodinâmica diz que matéria e energia não se criam e não se 
destroem, só se transformam. De acordo com essa teoria, a geração de resíduos é algo 
natural aos processos de produção e consumo. É preciso ter cuidado com a interpretação 
dessa teoria, para não cairmos no fatalismo de que o aumento de resíduos é algo natural. 
 
Para a segunda Lei da Termodinâmica, matéria e energia se degradam contínua e 
irreversivelmente, desde uma forma ordenada a uma forma desordenada. O que confere 
valor econômico à matéria e à energia é a sua disponibilidade para ser utilizada, em 
contraste com a energia e a matéria não disponível ou já utilizada, que devemos considerar 
como resíduo em um sentido termodinâmico. Assim, deste ponto de vista, cada parte do 
processo econômico pode ser encarada como uma transformação irreversível, que aumenta 
a entropia do sistema isolado no qual ocorre. 
 
VALORAÇÃO ECONÔMICA AMBIENTAL 
Sabemos que qualquer bem ou serviço vinculado ao meio ambiente tem um a importância 
muita grande para as pessoas e para o Planeta. Conforme ORTIZ (2003) essa importância 
associa bens e serviços ambientais a valores morais, éticos ou econômicos. De modo geral, 
o valor relevante de um recurso ambiental é aquele que importa para tomada de decisão, 
isto é, de acordo com a concepção dominante, o valor econômico de um recurso ambiental 
é a contribuição do recurso para o bem-estar social. Assim, a valoração econômica 
ambiental busca avaliar o valor econômico através da determinação do que é equivalente, 
em termos de outros recursos disponíveis na economia. Em síntese, a valoração econômica 
de recursos ambientais é uma escolha entre opções.  O principal objetivo da valoração 
econômica ambiental é estimar os custos sociais de se usar recursos ambientais escassos, 
ou, ainda, incorporar os benefícios sociais advindos do uso desses recursos.   
 
GESTÃO AMBIENTAL 
É importante destacar que durante o período da Revolução industrial quase não havia 
preocupação com os problemas ambientais. Os recursos naturais eram abundantes, e a 
poluição não era foco da atenção da sociedade daquela época. À medida que foi surgindo a 
escassez dos recursos naturais, somado ao crescimento desordenado da população mundial 
e intensidade dos impactos ambientais, aparece o paradigma da sustentabilidade dos 
sistemas econômico e natural, e faz do meio ambiente um tema muito importante. O 
homem começa a entender a impossibilidade de transformar as regras da natureza e a 
importância da reformulação de suas práticas ambientais. Assim, como a economia do 
meio ambiente, a Gestão Ambiental é uma área de conhecimento nova e possui caráter 
multi, inter e transdiciplinar.  Antigamente existia uma divisão nítida entre os 
ecologistas e os que pregavam a exploração irrestrita dos recursos naturais. Com a chegada 
do termo "desenvolvimento sustentável" tornou-se necessária a formação de pessoas com 
uma diferente filosofia, isto é, profissionais que agregassem a visão ambientalista à 
exploração "racional" dos recursos naturais, aí surgiram os gestores ambientais.  Numa 
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visão produtiva, FOGLIATTI (2008) concebe gestão ambiental como a forma pela qual 
uma organização administra as relações entre suas atividades e o meio ambiente que as 
abriga, observadas as expectativas das partes interessadas, reforça que a Gestão ambiental 
é um conjunto de medidas e procedimento bem definidos que, se adequadamente aplicados 
permitem reduzir e controlar os impactos introduzidos por um empreendimento sobre o 
meio ambiente.   A Gestão Ambiental visa ordenar as atividades humanas para que essas 
causem o menor impacto possível sobre o meio ambiente. Esta organização vai desde a 
escolha das melhores técnicas até o cumprimento da legislação e a alocação correta de 
recursos humanos e financeiros.   

TECNOLOGIAS LIMPAS 
Falar de Economia Ambiental é falar de Tecnologias Limpas, termo que pode ser 
definido como um conjunto de soluções que começam a ser estabelecidas e disseminadas, 
por sua ampla utilização, a fim de prevenir e resolver problemas ambientais. (Christie, 
Rolfe e Legard, 1995) Elas seguem o princípio de proteger e/ou conservar o meio 
ambiente, evitando o desperdício de recursos e a degradação ambiental, almejando o 
desenvolvimento sustentável.  As tecnologias mais limpas dependem de novas maneiras 
de pensar e agir sobre os processos, produtos, serviços e formas gerenciais em uma 
abordagem mais holística. O termo tecnologia limpa é recente, pois há menos de trinta 
anos a ONU (Organização das Nações Unidas) o adotou para descrever aquelas 
tecnologias capazes de produzir com pouco ou nenhum resíduo e/ou impacto ambiental. 
Do mesmo modo, ao produto formado por esta tecnologia é exigido que este seja 
ambientalmente correto – ou seja, não apresente risco para qualquer usuário durante 
todo seu ciclo de vida – e que o descarte seja possível e eficiente nos requisitos de 
consumo de energia. 
 
CONCLUSÃO  
Durante este trabalho vimos que a noção de desenvolvimento econômico, em nossos dias, 
incorpora ao seu campo de discussão a proposta de desenvolvimento sustentável. Também 
que, atualmente, vem-se pensado um número considerável de estratégias que pense o 
desenvolvimento de maneira sustentável, isto é, situações que permitam um 
desenvolvimento capaz de conciliar o crescimento econômico com as dimensões políticas, 
sociais e ambientais. 

 

Aprendemos ainda que os instrumentos de política ambiental, sejam eles de regulação 
direta, de investimentos ou de comunicação se dividem instrumentos de comandos e 
controle, de investimentos econômicos e de comunicação aplicados à Economia do Meio 
Ambiente. Esses diversos instrumentos e mecanismos buscam garantir um meio ambiente 
sadio e equilibrado. Em suma, os instrumentos de Política Ambiental procuram equilibrar 
viabilidade econômica com sustentabilidade ambiental. 

 

Os conceitos de responsabilidade social e ambiental incorporam a responsabilidade civil, a 
responsabilidade social e os danos ambientais. Não podemos esquecer que o princípio da 
reparação e o passivo ambiental justo mobilizam a economia ambiental no que tange a 
responsabilidades na prevenção, preparação e resposta aos acidentes ambientais. 
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Vimos a importância do planejamento ambiental, nas suas diversas modalidades, como 
instrumento de preservação e conservação de um meio ambiente sadio e equilibrado. O 
Brasil é um país carente do planejamento de políticas, incluindo a ambiental. Pois, as 
políticas públicas brasileiras são realizadas bem mais de um modo corretivo que na forma 
previsível que um bom planejamento seria capaz de oferecer. O planejamento ambiental 
tem destaque para as nossas cidades, a questão do espaçamento urbano como as situações 
de poluição poderiam ser  resolvidas em grande parte se tivéssemos políticas públicas bem 
planejadas no que se refere ao meio ambiente, o que, certamente, refletiria em nossa 
qualidade de vida. 

 

É imprescindível que se conheça mais os estudos de viabilidade econômica e ambiental 
para a elaboração de projetos e/ou para a aplicação de tecnologia ambiental que necessite 
desses estudos para ser executado. Os estudos ambientais são essenciais para a 
sustentabilidade planetária, principalmente por que através deles podemos avaliar os 
projetos nas suas dimensões econômicas e ambientais, especialmente, essa última, 
essencial para prevenção dos impactos ambientais. 

 

As experiências têm mostrado que as práticas de economia solidária e meio ambiente 
possuem relações muito próximas. Vê-se que os segmentos que incorporam as praticas de 
economia solidária tendem a proteger com mais ênfase o meio ambiente sadio e 
equilibrado para as presentes e futuras gerações. A Economia Solidária se configura hoje 
como uma parte potencial da Economia e está diretamente relacionada às redes de 
sociabilidade, capital social, políticas de inclusão e outros temas que se tornam 
imprescindíveis para o meio ambiente e o desenvolvimento local sustentado. 

 

As teorias aplicadas à Economia do Meio Ambiente estão ganhando força a cada dia, 
interagem entre si e transformam diversos campos da Ciência. Hoje, essas teorias estão 
presentes tanto na Economia do Meio Ambiente, como na Economia dos Recursos 
Naturais, Economia da Poluição, Economia Ecológica e Economia do Aquecimento 
Global, Ecologia Industrial, Economia Verde etc. Também se fortalecem a cada dia seus 
princípios e fundamentos teóricos e, são cada vez mais estudados, os conhecimentos 
vinculados ao ótimo de Pareto, à teoria da Externalidades, à teoria de Coase e o paradigma 
de Georgescu-Roegen. 

 

Os diversos métodos para Avaliar os Impactos Ambientais têm papel importante para 
conduzir o profissional à escolha daquilo que é mais adequado à situação real, isto quer 
dizer que as avaliações ambientais devem acontecer antes, durante e após a execução do 
projeto. A avaliação de impacto ambiental inicial nas organizações deve servir para 
desenvolver diagnósticos ambientais e a partir dessa avaliação estabelecer metas para a 
situação de sustentabilidade ambiental. Muitos são os métodos aplicados no que se refere a 
avaliação de impacto ambiental, cabe então ao especialista, o dever de selecionar 
criticamente aquele método que mais atenda sua realidade local. 

 

A valoração econômica de um bem ambiental é obtida, de maneira geral, a partir de uma 
visão de mercado, no entanto, isso não gera obstáculo para que se construa uma postura 
critica em relação às formas de computação dos valores desses bens. A literatura dispõe de 
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diversos métodos de Valoração Ambiental, a escolha por um dos métodos deve se pautar 
numa postura crítica, na qual o especialista conceba que é preciso se guiar pelo principio 
da razoabilidade, no qual os princípios humanitários e ambientais devem prevalecer sobre 
os meramente capitais. 

 

Finalmente, a gama de conhecimento incorporada pela Economia de Meio ambiente nos 
dias atuais, faz dela uma ciência diferenciada, multi, inter e transdiciplinar, uma vez que 
esses conhecimentos têm como características próprias, integrar-se a outras áreas, 
relacionar-se intrinsecamente e mobilizar conhecimentos, transformando-os nos diversos 
campos de saberes da humanidade. 
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RESUMO 
Ao longo das últimas décadas a preocupação com os problemas ambientais levou os diversos 
organismos internacionais e nacionais a refletir acerca do padrão de crescimento econômico até 
então adotado que gerou e gera desequilíbrios sócio-ambientais, os quais comprometem a 
qualidade de vida das populações. Surge então a proposta de desenvolvimento sustentável como 
uma alternativa ecologicamente mais adequada para amenizar o problema. No entanto, para que 
a perspectiva do desenvolvimento sustentável seja efetivamente concretizada, é necessária a 
implantação de instrumentos de gestão ambiental fundamentados em princípios de uma ética da 
responsabilidade social nos mais diversos níveis, postos em prática por um rigoroso processo de 
educação ambiental. Assim, o objetivo deste trabalho é refletir acerca dos fundamentos 
epistemológicos de um modelo de gestão ambiental que leve em consideração a educação 
ambiental, a ética e a responsabilidade social, com vistas a despertar para uma consciência ética 
do cuidado e da responsabilidade com o meio ambiente como fundamentos importantes na 
gestão ambiental das instituições nos mais diversos âmbitos. O método utilizado constituiu-se de 
técnicas de análise crítica e análise de textos a partir de pesquisa bibliográfica. Espera-se como 
resultado a compreensão dos fundamentos epistemológicos que sustentarão um novo modelo de 
gestão ambiental com ética, responsabilidade social e como principal instrumento de 
implantação a educação ambiental.  

 
PALAVRAS-CHAVE: educação ambiental, ética, responsabilidade social e gestão ambiental.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL: 
FUNDAMENTOS DA GESTÃO AMBIENTAL 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

Este início de século está marcado por acontecimentos múltiplos em relação aos problemas 
ambientais que afetam a todos. O homem de hoje tem muitas razões para se orgulhar: suas 
conquistas são grandiosas e incontáveis sob todos os prismas. Ele se locomove com desembaraço 
em todos os campos do saber. Nunca se conseguiu acumular tanto saber num tão curto espaço de 
tempo. Todas as ciências foram profundamente revolucionadas à luz de dados novos.  E não só 
isso: todas estas revoluções no campo do saber colocaram nas mãos do homem um grande poder. 
O homem não só conhece profundamente grande parte da realidade do macro e do microcosmo, 
como domina as tecnologias que o permite ir ao espaço e observar a Terra de forma soberana. 

Ao domínio crescente sobre o universo, corresponde o surgimento de situações preocupantes 
sobre a Terra. Problemas das mais diversas ordens começam a inquietar sempre um maior 
número de pessoas qualificadas. As mais diversas formas de poluição vão se estendendo como 
um manto negro que cobre toda a Terra, ameaçando todas as formas de vida. O acelerado 
crescimento demográfico, particularmente nos países mais pobres, põe em risco um equilíbrio 
natural que se pensava regular automaticamente as populações. O próprio progresso, que tanto 
fascina o homem, começa a apavorá-lo. Milhões de homens famintos rondam ameaçadoramente 
os banquetes dos poucos ricos. E estes são apenas sintomas de uma grave enfermidade que 
ameaça a vida humana sobre uma Terra doente. Com isto a ecologia deixou de ser preocupação 
de poetas e profetas de mau agouro, para tornar-se uma questão de sobrevivência para a própria 
humanidade. 

Assim, ao longo das ultimas décadas a preocupação com os problemas ambientais levou os 
diversos organismos internacionais e nacionais a refletir acerca do padrão de crescimento 
econômico até então adotado que gerou e gera desequilíbrios sócio-ambientais, os quais 
comprometem a qualidade de vida e de saúde das populações. Surge então a proposta de 
desenvolvimento sustentável como uma alternativa ecologicamente mais adequada para 
amenizar o problema. No entanto, para que a perspectiva do desenvolvimento sustentável seja 
efetivamente concretizada, é necessária a implantação de instrumentos de gestão ambiental 
fundamentados em princípios de uma ética da responsabilidade social nos mais diversos níveis 
postos em prática por um rigoroso processo de educação ambiental.  

Assim, o objetivo aqui proposto é refletir acerca dos fundamentos epistemológicos de um 
modelo de gestão ambiental que leve em consideração a educação ambiental, a ética e a 
responsabilidade social, com vistas a despertar a consciência para uma ética do cuidado e da 
responsabilidade com o meio ambiente como fundamentos importantes na gestão ambiental das 
instituições nos mais diversos âmbitos.  

 

 

 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

1111 
 

 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ÉTICA AMBIENTAL 
 

A Revolução Industrial acelerou a capacidade produtiva dos ecossistemas antrópicos, fato que 
induziu a sociedade a uma degradação ambiental sem precedentes. A elevação do contingente 
populacional acarretou no aumento do volume de poluentes, já que o padrão de consumo adotado 
pelas populações tornou-se esbanjador. Após isso, o homem percebeu como sua qualidade de 
vida e até mesmo sua sobrevivência eram afetadas pela poluição.  Foi então que surgiu o 
desenvolvimento sustentável.  

A ética é a ciência que descreve os comportamentos humanos e traça imperativos para estes 
últimos. Ao acelerar o processo de degradação do meio ambiente, o ser humano põe em risco a 
sua vida e a de outros seres que vivem na Terra. Assim, a ética ambiental pressupõe uma 
confluência individual para uma responsabilidade planetária. Assim, mais do que nunca, a pós 
modernidade precisa de um novo paradigma ético-ecológico que priorize o desenvolvimento 
sustentável e um progresso voltado para a inclusão de todos os excluídos e de uma convivência 
pacífica entre ser humano e natureza. 

Na década de 1960 o descaso com relação às emissões de poluentes começou a sofrer mudanças. 
Após a ocorrência de acidentes com produtos químicos e suas repercussões sobre a vida, o 
homem tornou-se mais criterioso aos utilizarem. Determinados recursos naturais foram mais 
valorizados visando seus esgotamentos futuros. É importante desenvolver uma consciência 
coletiva de preservação que começa com pequenos gestos e deve envolver toda a comunidade. 
Afinal se não nos preocuparmos com as gerações futuras, e explorarmos o que existe 
indiscriminadamente, sem critérios de preservação, podemos determinar a extinção de vida nos 
próximos milênios. Isso fere os compromissos éticos. 

Desde a década de 1970 muitos especialistas vem alertando para a necessidade de repensar o 
modelo de crescimento econômico até então adotado. Com isso, meio ambiente e 
desenvolvimento estão cada vez mais associados ao debate internacional no que concerne ao 
futuro da humanidade. Em 1972, ocorreu a Conferência de Estocolmo, a primeira manifestação 
dos governos para discutir as conseqüências da economia sobre o meio ambiente e delineou-se o 
conceito de desenvolvimento sustentável. (SEIFFERT, 2007) 

O “Relatório Brundtland” define as premissas do que seria o Desenvolvimento Sustentável: 
“necessidades, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres no mundo” e “a noção das 
limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, 
impedindo-o de atender às necessidades das gerações presentes e futuras”. (SEIFFERT, 2007) 

A partir da década de 1990 parte da população começou a pagar mais pela qualidade de vida e 
para manter o meio ambiente limpo. Foi então que empresas passaram a se preocupar com a 
racionalização do uso de energia e de matérias – primas, além da aplicação da reciclagem e 
reutilização, evitando desperdícios. (SEIFFERT, 2007) 

É responsabilidade do Estado, criar uma estratégia social, produto de um compromisso sério com 
o meio ambiente e com a população, para que possamos alcançar uma qualidade de vida e um 
equilíbrio sustentável. Com isso, surgiram os Protocolos como mecanismos de mitigação para as 
conseqüências das atividades poluidoras na Terra. Pode-se citar a Agenda 21que tem como 
objetivo a erradicação da pobreza, a mudança de padrões insustentáveis de produção e consumo  
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de recursos naturais. Para Leonardo Boff é necessário uma nova ética em que refaça a aliança 
rompida entre a natureza e o ser humano.  

O desenvolvimento sustentável constitui-se na adoção de um padrão de desenvolvimento 
requerido para obter a satisfação duradoura das necessidades humanas, com qualidade de vida. 
Além disso, o seu conceito da margem a interpretações que de modo geral baseiam-se num 
desequilíbrio entre os três eixos fundamentais do conceito de sustentabilidade, que são: o 
crescimento econômico, a preservação ambiental e a eqüidade social. Podemos observar um 
esquema do processo na figura 1. (SEIFFERT, 2007) 

 
 
 

 
Figura 1 – Equilíbrio entre os imperativos da esfera ambiental, social e econômico para o 

desenvolvimento sustentável. 
 
 
2.1-PRESSUPOSTO SOCIAL 
 
Pressupõe um processo de desenvolvimento sustentado por uma civilização com maior eqüidade 
na distribuição de renda, de modo a reduzir a distância entre o padrão de vida dos abastados e o 
dos não abastados. A ética, por sua vez, se faz necessária porque os seres humanos não vivem 
isolados. Há necessidade de ética porque há o outro ser humano.  O outro está presente também 
no futuro (temporalidade) e está presente em qualquer lugar, mesmo que distante (espacialidade). 
 
A eqüidade intrageracional refere-se à paridade na forma de distribuição de renda e ao usufruto 
dos recursos naturais em uma geração específica. Já a eqüidade intergeracional está associada à 
paridade na forma de distribuição de renda e ao usufruto dos recursos naturais entre gerações. 
(SEIFFERT, 2007) 
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A Revolução Industrial tornou as condições de vida nas cidades insuportáveis. A intensa 
migração campo-cidade acelerou o crescimento desordenado das cidades industriais. O resultado 
disso foi a alta concentração populacional, constituída de trabalhadores pobres, expostos a um 
ambiente insalubre de trabalho e moradia. 

Os pobres são as principais vítimas da destruição ambiental. Eles vivem na miséria, sujeitos à 
poluição gerada tanto pelo seu próprio estilo de vida, quanto por aquela que se origina do estilo 
de vida. O aumento do contingente populacional nos países em desenvolvimento agrava ainda 
mais a situação. (SEIFFERT, 2007) 

O planejamento familiar é um dos meios para interromper a transmissão intergeracional de 
pobreza, particularmente quando combinado com as políticas apropriadas de desenvolvimento 
social. Ao assegurarmos a manutenção do contingente populacional compatível com a 
capacidade de carga dos ecossistemas tanto na geração atual, como nas próximas, asseguraremos 
um maior equilíbrio ecológico na utilização dos mesmos e garantindo sua sustentabilidade 
econômica. 

 
 
2.2-PRESSUPOSTO ECONÔMICO E ECOLÓGICO  
 
Ambos pressupostos estão inter-relacionados, em virtude de grande parte da degradação 
ambiental resultante da má utilização dos recursos aturais. O pressuposto econômico somente 
será alcançado quando houver uma efetiva incorporação do valor do bem ambiental no processo 
produtivo, sendo, portanto, necessária uma adequada forma de valoração dos recursos naturais. 
Por sua vez, o pressuposto ecológico aborda a otimização do uso dos recursos naturais para 
propósitos válidos.  
 
 
2.3-PRESSUPOSTO CULTURAL 
 
Busca encontrar modelos de produção, para gerar soluções específicas para cada ecossistema e 
cultura local e deve ser envolvido com a tecnologia. Desse modo evita-se a descaracterização de 
um padrão cultural moldado durante anos pela história da comunidade, pois tal fato induzirá sua 
desagregação e um processo de emigração. Além disso, possibilita não só elevar o nível de 
sensibilização ambiental dos cidadãos de modo a tornar sustentável seu padrão de consumo, 
como também controlar a natalidade através de métodos anticoncepcionais, isso porque 
educação ambiental implica em educação sexual. 
 
 
2.4-PRESSUPOSTO GEOGRÁFICO 
 
Está voltado para a estruturação de uma configuração rural-urbana mais equilibrada e melhor 
distribuição territorial dos assentamentos humanos e atividades econômicas. 

Os aglomerados urbanos podem ser denominados como ilhas de calor, em virtude da alta 
concentração de indivíduos gerada pelo processo de verticalização e da elevada 
impermeabilização do solo que reduz as dinâmicas atmosféricas, além da maior produção de 
resíduos, efluentes e emissões atmosféricas. 
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Por sua vez, a degradação ambiental nas áreas agrícolas ocorre em virtude de um padrão de 
produção agrícola baseado em uso de variedades “melhoradas geneticamente” para 
produtividade. O uso dessas variedades levou pequenos produtores a assumirem financiamentos 
bancários para o pagamento de semente e demais insumos de produção para sustentar esse novo 
modo de produção, em que quebras de safra fizeram com que os mesmos fossem obrigados a 
vender suas propriedades para produtores de maior porte. 

Em virtude da falta de perspectiva no campo, vários agricultores, rumam para os grandes centros 
urbanos, contribuindo para o adensamento populacional nas zonas urbanas e para o processo de 
favelização das metrópoles. E como conseqüência de desse processo agravou-se a degradação 
ambiental devido à ocupação de áreas de preservação permanentes (importantes para o equilíbrio 
ecológico e sem aptidão para comportar um processo de ocupação urbana desestruturada) 
consideradas áreas marginais de ocupação, sem infra-estruturação básica e saneamento. 

Portanto, é importante, além de se considerar o limite da capacidade de suporte de um 
ecossistema natural, considerar o limite da capacidade de suporte do sistema econômico 
embutido nos ecossistemas antrópicos.  

A expansão dos serviços deve ocupar um lugar destacado no desenvolvimento rural, oferecendo, 
juntamente com as indústrias rurais, muitas vagas para empregos não agrícolas e reduzindo a 
clivagem civilizacional entre a cidade e o campo.  A pluratividade tende a se tornar uma palavra-
chave para os agricultores e as suas famílias. Isso evidencia a necessidade de uma nova 
configuração das áreas rurais, de modo que se tornem capazes de oferecer infra-estrutura básica 
para a sobrevivência e o lazer de sua população de modo a reduzir a atratividade do processo de 
migração para áreas urbanas. (SEIFFERT, 2007) 

O desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos 
recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às 
necessidades e aspirações humanas. 

 
 
2.5-PRESSUPOSTO TECNOLÓGICO 
 
Este pressuposto pode contribuir para a elevação da insustentabilidade de determinada 
sociedade. Os processos produtivos têm sua sustentabilidade comprometida na medida em que 
são escolhidas alternativas tecnológicas sem considerar sua adaptabilidade ao contexto em que 
irão ser implantadas. 

Para Transferetti, o desenvolvimento técnico-científico, ao que parece, está destituído de um 
critério ético, pois vive em um livre mercado concedido pelo Estado visando lucro e o consumo 
desenfreado, sem a preocupação de elaborar uma ética mundial. 

Enquanto, por um lado, a tecnologia foi responsável pelo aumento do nível de conforto para o 
ser humano, também levou a uma redução do número dos postos de trabalho, evidenciando cada 
vez mais a transição de uma economia baseada na venda de mão-de-obra para uma sociedade 
que demanda conhecimento. 
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É preciso uma ética-política de responsabilidade planetária que abranja o progresso 
tecnocientífico e todo o conhecimento humano, sem exceções e proselitismos. 

 
 
2.6-MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
Os impactos problemáticos podem ser mitigados através da seleção de alternativas de 
intervenção consideradas efetivas e prioritárias para cada aspecto ambiental. No entanto, 
comparações de impactos de programas alternativos e seus custos e benefícios respectivos 
representam um passo necessário em direção a escolhas políticas e econômicas. 

Ao ver satisfeitas sua necessidades básicas, o indivíduo se torna mais propenso à sensibilização 
ambiental, reduzindo assim a degradação ambiental. 

O controle do crescimento populacional é um grande ponto de alavancagem que se possa 
alcançar a visão do desenvolvimento sustentável, ou mais próximo possível. Outro ponto de 
alavancagem, é a existência de políticas educacionais mais adequadas, de modo a fazer com que 
a educação ambiental seja inserida a contento no processo de educação formal. 

 
 
3. GESTÃO AMBIENTAL 
 

No início da Revolução Industrial, os recursos naturais eram ainda abundantes e a qualidade 
ambiental havia sido pouco comprometida. A partir daí, o homem tornou-se o algoz e o uma 
vítima de sua própria ignorância, pois na medida em que os recursos naturais vão se tornando 
mais escassos, em paralelo a qualidade ambiental passa a se deteriorar rapidamente (SEIFFERT, 
2007). 

A Gestão Ambiental evoluiu, historicamente, das demandas associadas aos sistemas de 
saneamento básico, em virtude do crescimento das metrópoles, para um enfoque propriamente de 
gestão induzido pelas áreas de conhecimento de engenharia de produção e administração. Este 
processo de gestão surgiu como uma alternativa para buscar a sustentabilidade dos ecossistemas 
antrópicos, harmonizando suas interações com os ecossistemas. 

Gestão ambiental não é apenas uma atividade filantrópica ou tema para ecologistas e 
ambientalistas, mas também uma atividade que pode propiciar ganhos financeiros para as 
empresas. 

A gestão ecológica implica rejeitar a busca cega do crescimento econômico irrestrito, entendido 
em termos puramente quantitativos, como também uma mudança em direção a padrões de 
consumo que não impliquem o crescimento contínuo e ilimitado do uso de recursos naturais per 
capita. Dessa forma, faz-se uma restrição ao conceito de crescimento, introduzindo-se a 
sustentabilidade ecológica como critério fundamental de todas as atividades de negócios. 

Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), SEBRAE e BNDS 
revela que metade das empresas pesquisadas adotaram práticas ambientais, nos últimos anos, não  
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apenas em função da legislação, mas, principalmente por questões como o aumento da qualidade 
dos produtos; aumento da competitividade das exportações; atender à reivindicação da 
comunidade entre outras. 

A maioria das limitações ao processo de gestão ambiental está associada aos âmbitos econômico 
e social. Isso envolve mudanças fundamentais como, uma distribuição de renda mais igualitária, 
planejamento familiar mais rígido etc. 

O processo de elevação da escala de produção e conseqüentemente da importância da atividade 
industrial acentuou ainda mais os problemas ambientais e a complexidade inerente ao contexto. 
Isso levou a mudanças de paradigmas no processo de gestão ambiental que afetaram a forma de 
encarar os impactos ambientais tanto nas esferas públicas, privadas, como também em ONGs 
(Organizações Não Governamentais).  Assim, a preocupação com o meio ambiente deixou de ser 
uma função exclusiva de proteção para tornar-se também uma função da administração. 

Na esfera privada (organizacional) caracteriza-se pela forma como a organização se mobiliza 
para a conquista da qualidade ambiental desejada. Ela consiste em um conjunto de medidas que 
visam ter controle sobre o impacto ambiental de uma atividade. Dessa forma, para que a empresa 
passe a realmente trabalhar com gestão ambiental, deve, inevitavelmente, passar por uma 
mudança em sua em sua cultura organizacional e empresarial; por uma revisão de seus 
paradigmas. 

As mudanças de paradigmas para a questão ambiental exigem transformações de velhos hábitos 
e formas de estruturas burocráticas por organizações mais flexíveis e adaptativas ao mundo real. 
Três fatores precisam ser considerados: criatividade, fortalecimento institucional, motivação e 
formação de pessoal para a gestão ambiental. Porque é fundamental que o gestor do meio 
ambiente se relacione bem com as técnicas de administração: planejamento, organização, 
coordenação e direção. Estes fatores continuam sendo os pilares da democratização de fato, 
necessários para unir capital e trabalho no objetivo comum da instituição. 

A geração de poluentes no processo significa um duplo desperdício para a organização. A 
produção de poluentes significa matérias-primas e insumos não completamente utilizados no 
processo de produção e liberados no ambiental; em segundo momento, estes poluentes 
necessitam ser tratados ou dispostos. Em ambas as condições incorre-se em custos adicionais ao 
processo.  

A gestão ambiental integra em seu significado em seu significado a política ambiental, o 
planejamento ambiental e o gerenciamento ambiental. 

Gestão e gerenciamento ambiental têm um caráter bem diferenciado à medida que o processo de 
gerenciamento está associado a medidas de caráter mais tático na organização, enquanto a gestão 
implica em processo de ordem mais estratégica. O processo de gestão sempre implicará na 
implantação de políticas ambientais, enquanto o gerenciamento não necessariamente.  

A gestão ambiental na esfera pública é dependente da implementação pelo governo de sua 
política ambiental, mediante a definição de estratégias, ações, investimentos e providências 
institucionais e jurídicas, com a finalidade de garantir a qualidade do meio ambiente, a 
conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.  Assim, o meio ambiente passa  
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a ser reconhecido como patrimônio público e a ser protegido pelo uso racional dos recursos 
naturais.  

Tanto os processos de gestão ambiental de nível público como privado constituem-se em 
sistemas que incluem a estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 
práticas procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implantar, atingir, analisar 
criticamente e manter a política ambiental. É o que a empresa faz para minimizar ou eliminar os 
efeitos negativos provocados no ambiente por suas atividades. 

Para ser materializável o processo de gestão ambiental, é fundamental a realização de um 
diagnóstico, definindo claramente seus objetivos e tendo-se em vista os prognósticos em virtude 
dos instrumentos de gestão adotados.  

 
 
3.1-INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
As limitações percebidas n as políticas ambientais, típicas da esfera pública, estimulou o 
surgimento de novos tipos de instrumentos de gestão ambiental, em um primeiro momento os de 
comando e controle e posteriormente os de mercado. 
 
 
3.1.1-COMANDO E CONTROLE 
 
Os instrumentos de comando e controle baseiam-se na criação e implantação de políticas 
públicas, as quais devem ser desdobrados em itens legais nos mais diversos níveis (municipal, 
estadual e federal). Em nível de Brasil, sua implantação ocorre da Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA), a qual tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana.  

À medida que o empreendimento opta por se instalar em áreas de maior fragilidade ambiental, 
como áreas de conservação ambiental. Os requisitos mínimos que o empreendimento precisa 
atingir para se instalar e operar são definidos através do processo de análise ambiental, que pode 
ser simplificado a um Estudo de Impacto Ambiental (EIA)/ Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA). 

Os instrumentos de gestão ambiental de comando e controle são mecanismos do tipo repressivo 
ou negociação de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público, em 
casos mais específicos. Apresentam dois princípios básicos: preventivo e corretivo. 

Apresentam a desvantagem de que os órgãos reguladores têm um alto dispêndio não somente no 
desenvolvimento de tecnologia relativa aos instrumentos de mensuração, da poluição e nos 
modelos de coleta de amostras, como também na administração e fiscalização periódica.  
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3.1.2-AUTOCONTROLE OU AUTO-REGULAÇÃO 
 
Os instrumentos de autocontrole são instrumentos de gestão focados por excelência na esfera 
privada e de natureza voluntária. Baseiam-se no princípio neoliberal (laissez-faire), de que 
haverá uma regulamentação natural dos conflitos ambientais.  Assim ao implantar e certificar um 
SGA seguindo as diretrizes da BS 7750 ou ISO 14001, a organização é compelida a cumprir 
legislação ambiental pertinente a sua atividade, em virtude de ser esse um de seus requisitos 
mandatários e a base de todo o sistema. 
 
 
3.1.3-ECONÔMICOS 
 
São mecanismos que atuam como mediadores na relação custo e benefício ambiental de modo a 
enfatizar a importância nos investimentos em controle ambiental como uma forma de obter 
ganhos econômicos efetivos, mesmo em curto prazo.  

Segundo Hollidat et al. (2002), o maior interesse na aplicação de instrumentos econômicos 
resulta de quatro necessidades: recompensar e incentivar continuamente as melhorias no campo 
ambiental, usar os mercados de forma mais efetiva para atingir os objetivos ambientais, buscar 
os menores custos efetivos tanto para os governos como para as empresas e, por fim, mudar a 
ênfase na política e na prática ambiental, recorrendo à prevenção ao invés da correção. 

 
 
4. INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
O nível de degradação ambiental passou a assumir proporções sem precedentes, o que gerou um 
estado de alerta para que fossem criados mecanismos que mediassem os conflitos de interesse 
entre os vários agentes sociais na tentativa de reduzir os conflitos existentes e reduzir os conflitos 
existentes e reduzir a degradação ambiental. 

A consideração da dimensão econômica, associada às questões ambientais, representa um 
imperativo. Ela é essencial para a formulação de diretrizes de atuação de governo, das empresas 
e dos cidadãos para a própria compreensão dos fatos e das relações sociais, culturais e políticas. 
A economia ambiental focaliza a questão da escassez de recursos ambientais. 

 
4.1-PRINCÍPIO POLUIDOR PAGADOR 
 
O princípio poluidor pagador (PPP) também pode ser entendido como princípio da 
responsabilidade. A caracterização sancionatória deste princípio tem como explicação o fato de 
fazer com que o responsável pelo dano ambiental passe a ter responsabilidade objetiva e 
financeira pela proteção do meio ambiente. 

Apresenta como intuito evitar ou em último caso corrigir o dano ambiental causado por qualquer 
agente social mediante o pagamento de certe quantia em espécie, como uma forma de compensar 
os prejuízos socioambientais gerados. Buscando induzir a utilização dos recursos naturais de 
modo mais racional, gerando conseqüentemente menor degradação ambiental.  
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O PPP está por trás da maioria dos instrumentos de gestão ambiental, os quais buscam fazer com 
que o poluidor pague por sua poluição:  

• padrões ambientais inseridos em regulamentações de cunho corretivo e cujo custo de 
realização deve ser pago pelo produtor;  

• envolve o pagamento de taxas ou encargos sobre o produto poluente ou uso do recurso;  

• emissão de certificados de poluição (licenças-autorizações): negociadas como ações em 
bolsa de valores. 

No entanto, o PPP passa a ser mais efetivo na medida em que ocorre uma regulamentação natural 
no nível de preços dos produtos pelo mercado. Ou seja, ao tentar repassar todo o custo dos 
controles ambientais para o preço produto, o mesmo perde competitividade no mercado.  

Contudo, tal situação pode ser amenizada pelas características do consumidor ou pelo tipo de 
mercado em que a organização comercializa seus produtos. O perfil de consumidores em países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos é bastante distinto, o que irá afetar o patamar de preço dos 
produtos e influenciar a efetividade do PPP: 

• os consumidores de melhor renda preferem pagar mais por produtos ambientalmente mais 
amigáveis (típico e predominante em países desenvolvidos); 

• consumidores marginalizados no sistema econômico quanto ao padrão de consumo e que 
nem mesmo têm condições de optar por um produto ambientalmente mais adequado, 
sendo, em virtude de sua baixa remuneração, obrigados a consumir sempre o mais barato 
(predominam em países subdesenvolvidos). 
 

Para a obtenção de um resultado eficiente através da mera negociação entre agentes, quando os 
custos da transação são diferentes de zero, é relevante saber quem é o proprietário do recurso 
comprometido, bem como a regra aplicável para uma  avaliação adequada dos custos. 
 
 
4.2- NÍVEL ÓTIMO DE POLUIÇÃO 
 

O nível ótimo de poluição reside no fato de que um instrumento de gestão ambiental deve ser 
estruturado de modo a considerar um equilíbrio entre os prejuízos e os benefícios tanto na ótica 
privada como na ótica social. 

É necessária a criação de um trade off para o agente econômico entre os custos de controle da 
poluição e os custos dos impactos ambientais provocados por suas atividades produtivas, que ele 
seria forçado a “internalizar” através do pagamento das taxas correspondentes: o agente 
econômico vai procurar minimizar seu custo total, que resulta da soma do quanto vai gastar para 
controlar a poluição com a quantia a ser gasta com o pagamento de taxas por poluir. O ponto de 
equilíbrio é chamado de “nível ótimo de poluição”. 
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Figura 2 - Nível ótimo de degradação 

 
 
 
4.3 - VALORAÇÃO AMBIENTAL 
 
A natureza desempenha o duplo papel de ofertar recursos e receber rejeitos. O fato é que todos 
os serviços que a natureza presta à sociedade humana não estão sendo valorados adequadamente 
pelo sistema de contabilidade da economia neoclássica. 

A valoração econômica do meio ambiente surge, segundo Finco, quando da crescente 
preocupação mundial com a preservação/conservação dos recursos naturais. Além disso, ela 
aparece como uma ferramenta utilizada para atribuir valores aos bens e serviços providos pelo 
meio ambiente, como forma de captar os custos e benefícios oriundos das variações na 
quantidade e na qualidade desses bem e serviços. 

O processo de dar valor monetário a bens e serviços que não o possuem, ou cujos preços de 
mercado estão distorcidos, é chamado de valoração. Um bem ou serviço ambiental de qualquer 
natureza tem grande importância para o suporte às funções que garantem a sobrevivência das 
espécies. Essa importância traduz-se em valores associados aos bens ou recursos ambientais, que 
podem ser valores morais, éticos ou econômicos. 

O ato de consumir o meio ambiente, para os economistas, é a essência da análise econômica, 
posto que toda e qualquer atividade de produção e de consumo encerre um uso do meio. Em 
termos individuais (seja o consumidor ou produto), não há nenhuma limitação que restrinja o uso 
irracional dos bens e serviços ambientais. Se, por outro lado, os impactos ambientais são 
economicamente valorados, é possível então obter uma medida melhor dos ganhos e perdas de 
bem-estar resultantes das atividades econômicas, quando comparadas com as receitas e os custos 
envolvidos. 
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4.3-MÉTODOS DE VALORAÇÃO 
 
As técnicas de valoração econômica buscam medir a preferência das pessoas por um recurso ou 
serviço ambiental e, portanto, o que está recebendo “valor” não é o meio ambiente, mas as 
preferências das pessoas em relação às mudanças de qualidade ou quantidade do recurso 
ambiental. 

São necessários critérios diferentes de avaliação que variam principalmente em virtude do grau 
de subjetividade envolvido no processo de valoração do bem ambiental, das diferentes 
percepções dos agentes envolvidos e do envolvimento de uma série de variáveis que poderão ser 
dificilmente previstas. 

 
 
4.4-ABRANGÊNCIAS E ESFERAS DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
Os instrumentos de gestão ambiental, além de sua abrangência (macro e micro), podem ser 
considerados quanto às esferas de atuação envolvidas, diretamente relacionadas ao seu foco de 
atuação. 

O poder público surge como um mediador de conflitos, criando legislação ambiental aplicável, 
implantando-a e monitorando-a (fiscalizando seu cumprimento). 

Os instrumentos de abrangência microorientados para a esfera privada são instrumentos também 
conhecidos como de autocontrole, em que o papel do poder público como principal regulador de 
conflitos desaparece isso porque a organização passa a atuar como seu próprio fiscal ambiental, 
no sentido de obter melhorias em seu desempenho ambiental. 

Os instrumentos econômicos de gestão ambiental são também instrumentos de abrangência 
micro e que, contudo, para sua efetiva implantação, devem estar associados a alguma forma de 
mediação exercida pelo poder público, ainda que não apresentem, na maioria dos casos, uma 
abrigatoriedade legal, mas sim estímulos de ordem financeira. Para a adesão a este tipo de 
instrumento, o empreendedor está constantemente fazendo uma análise benefício/custo dos 
investimentos realizados em melhoria de seu desempenho ambiental. 

 
5-EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O INSTRUMENTO DOS INSTRUMENTOS 
 
A educação ambiental deve ser considerada como importante instrumento de gestão ambiental 
para a materialização da visão do desenvolvimento sustentável. Sua aplicabilidade, de maneira 
efetiva, está condicionada à implantação de políticas educacionais compatíveis, que subsidiem 
uma mudança cultural, de modo a afetar holisticamente os hábitos e posturas de uma 
determinada sociedade. 
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Figura 3- Árvore da Educação Ambiental 

 
 
5.1-A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA A GESTÃO AMBIENTAL 
 
Os impactos ambientais decorrentes da entropia gerada por estes ecossistemas vêm evidenciando 
ao longo das últimas décadas um potencial muito elevado de comprometimento da qualidade de 
vida do homem, sua saúde e mesmo sua sobrevivência. 

 A necessidade de conciliar o crescimento e preservação ambiental levou à criação e ao 
amadurecimento do conceito de desenvolvimento sustentável, que surge como uma alternativa 
inclusive de abrangência global. 

A capacidade de carga do planeta Terra não poderá ser ultrapassada sem que ocorram grandes 
catástrofes ambientais. Entretanto, não se conhece qual é essa capacidade de carga, e será muito 
difícil conhecê-la com precisão, sendo necessário adotar uma postura proativa. Nesse sentido, é 
preciso criar as condições socioeconômicas, institucionais e culturais que estimulem não apenas 
um rápido progresso tecnológico poupador de recursos naturais, como também uma mudança em 
direção a padrões de consumo que não impliquem o crescimento contínuo e ilimitado do uso de 
recursos naturais per capita. 

A eqüidade intrageracional deve ser considerada em vários níveis de abrangência de análise, uma 
vez que envolve a falta de autonomia local de um país e a forma como a área de origem dos 
recursos naturais é explorada, onde são consumidos esses recursos, bem como sua acessibilidade.  
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A sustentabilidade intergeracional pode ser considerada sob os mesmos níveis de abrangência 
que a intrageracional, mas focaliza o uso atual e a disponibilidade destes recursos para as 
gerações seguintes. 

É imperativo repensar a forma de organização da sociedade, o uso qualitativo e quantitativo que 
ela faz de seus recursos naturais e as conseqüências da ação dos agentes econômicos. Isso 
implica em estudos sociais, ambientais e compreender suas inter-relações e interdependências.  

A educação é essencial para o desenvolvimento na medida em que contribui para o despertar 
cultural, a conscientização, a compreensão dos direitos humanos, aumentando a adaptabilidade e 
o sentido de autonomia, bem como a autoconfiança e a auto-estima. 

A questão educacional é fundamental apara a sustentabilidade, uma vez que ela passa pela 
maneira e como o indivíduo utiliza os recursos naturais a sua disposição, a qual se evidencia 
através de seu padrão de consumo, como também pelo controle de natalidade, diretamente 
associado com o nível cultural de uma população, a qual também implica em educação sexual.  

 
 
5.2-A MOTIVAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
 
A partir de certo nível de bem-estar econômico, a população torna-se mais sensível e disposta a 
pagar pela melhoria da qualidade do meio ambiente, o que teria induzido a introdução de 
inovações institucionais e organizacionais necessárias para corrigir as falhas de mercado 
decorrentes do caráter público da maior parte dos serviços ambientais. 

Para Maslow, um indivíduo jamais será convencido de que é errado desmatar uma área de 
preservação permanente, quando estas árvores constituem a única fonte de renda para sua 
família. Infelizmente, nestas condições, os indivíduos só conseguem raciocinar em termos de sua 
sobrevivência em curto e médio prazo. Isto gera um ciclo vicioso  difícil de ser quebrado, mesmo 
em médio prazo, mas cuja situação pode ser melhorada através do investimento em políticas 
educacionais focadas em educação ambiental, a qual deve sem dúvida perpassar pela educação 
sexual.  

Cabe salientar que o processo de educação ambiental envolve em um primeiro momento o 
processo de conscientização ambiental, quando o indivíduo toma  contato com a realidade que o 
cerca e sobre os impactos ambientais gerados pela sua existência, tanto como cidadão quanto 
como profissional. Contudo, é necessário que o indivíduo, além de estar consciente do problema, 
esteja sensibilizado ou efetivamente comprometido, gerando assim uma mudança em suas 
atitudes. 
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Figura 4-Essência da atividade de educação ambiental e a importância da visão sistêmica. 

 
 

5.3-EDUCAÇÃO AMBIENTAL IMPLICA EM EDUCAÇÃO SEXUAL 
 
A manutenção do equilíbrio ecológico, necessária para a sobrevivência da espécie humana, está 
condicionada ao controle do contingente populacional de cada nação, o qual envolve a 
implantação de soluções viáveis, o mais breve possível, uma vez que conter o crescimento 
demográfico envolve projetos de longo prazo, tanto do ponto de vista de implantação como para 
obtenção dos resultados esperados. 

Enquanto o número de filhos vem-se reduzindo no caso de famílias de classe média e alta, o 
mesmo não vem acontecendo para famílias que vivem com menos de um salário mínimo/mês.  

A gravidez na adolescência tem sido identificada como um dos grandes problemas de saúde 
pública no Brasil como em muitos países, principalmente porque vem aumentando 
preocupantemente desde o final do século passado. Ao serem interpeladas sobre o porquê de não 
utilizarem métodos anticoncepcionais, algumas jovens brasileiras, responderam que tinham 
vergonha que o seu parceiro pudesse imaginá-las como garotas de moral duvidosa, denotando 
uma grande insegurança gerada pela baixa auto-estima das mesmas. A falta de perspectiva para 
estas adolescentes (inserção social) pode ser, sem dúvida, um fator a mais a contribuir para o 
baixo nível de controle de natalidade, gerando um ciclo vicioso que agravará ainda mais os 
impactos socioambientais decorrentes em um país. Onde existem crise econômica e desemprego 
este problema tende a se agravar sem uma educação ambiental eficaz. 
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Um elemento que deve ser sempre enfatizado no processo de educação ambiental é a educação 
sexual, de modo a fornecer ao indivíduo os elementos básicos para que ele compreenda a 
importância do planejamento familiar, sendo ao mesmo tempo munido de informações sobre 
biologia reprodutiva humana e uso de métodos anticoncepcionais. O indivíduo necessita estar 
consciente de que cada ser humano é responsável por uma parcela do impacto ambiental. 

 
 
5.4-A IMPORTÂNCIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO EDUCACIONAL E A 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 
A educação avança no caminho de oferecer alternativas para a formação de sujeitos que 
construam um futuro melhor. Somente através do estabelecimento de um sistema de ensino de 
qualidade é possível formar um indivíduo ambientalmente responsável, um cidadão capaz de 
contribuir para que a visão do desenvolvimento sustentável torne-se algo factível.  

Faz-se necessária a construção de uma nova sociedade para uma realidade institucional do setor 
ambiental, de maneira a corrigir os desvios do passado em relação ao desrespeito com o meio 
ambiente e dar respostas mais adequadas aos problemas ambientais pontuais e globais. Isso, sem 
dúvida, somente poderá ser obtido através de um processo educacional de qualidade, o qual deve 
obrigatoriamente envolver no escopo da educação ambiental a educação sexual. 
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RESUMO 
A atmosfera é um dos bens naturais essenciais à manutenção das condições básicas de vida, tanto 
para o ser humano como para os demais componentes vivos do planeta Terra. Ela é composta 
principalmente por nitrogênio e oxigênio. No começo do século XIX, deu-se início a revolução 
industrial, período no qual se passa a utilizar combustíveis fósseis em larga escala como fonte 
energética. Com isso, uma série de problemas de ordem social e ambiental começam a surgir. 
Dentre eles, a poluição do ar. É sobre esta temática que o presente artigo discorre, sendo para 
isso baseado em pesquisa bibliográfica de caráter teórico e documental, e possuindo como 
recorte espacial a cidade de Natal, famosa por um dia ter possuído o título de “cidade com o ar 
mais puro das Américas”. São enfatizadas as questões que permeiam a qualidade do ar nesta 
cidade, bem como os principais agentes causadores da poluição do ar. Estes agentes causadores 
são basicamente a frota de veículos que transitam na cidade, a expansão imobiliária e a retirada 
das árvores das ruas e avenidas. Todos esses três fatores são devidos ao mau ordenamento 
urbano que Natal sofreu ao se desenvolver. Como solução para esses problemas fica a sugestão 
da aplicação de políticas públicas que minimizem os danos causados pela poluição do ar ao 
espaço em questão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Poluição atmosférica, qualidade do ar, Natal,RN. 
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OS AGENTES DEPRECIADORES DA QUALIDADE DO AR NA CIDADE DE 
NATAL, RN: UMA BREVE ANÁLISE 

 
 
INTRODUÇÃO 
A atmosfera é um dos bens naturais essenciais à manutenção das condições básicas de vida, tanto 
para o ser humano como para os demais componentes vivos do planeta Terra. É na parte inferior 
desta camada, na troposfera, que o homem desenvolve suas atividades, as quais, dependendo da 
ação que ele desempenhe no espaço terrestre, podem influenciar negativamente na concentração 
dos gases desta camada. 
 
Além desta camada estar vinculada a vitalidade do homem, a troposfera também é útil na 
proteção da Terra, na regulação da temperatura e na diminuição (ou dispersão) da poluição, ação 
esta que é de caráter antrópico. De maneira geral, é nela que a maioria dos fenômenos 
meteorológicos ocorrem. 
 
Ela é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio. Outros elementos também são 
encontrados nesta camada, mas em pequenas quantidades, considerando um cenário natural de 
obtenção destes componentes, como por exemplo os óxidos de nitrogênio produzidos pelas 
descargas elétricas durante as chuvas. 
 
Porém, no começo do século XIX, deu-se início a revolução industrial, a qual se baseia nos 
princípios capitalistas de produção e que, como fonte do desenvolvimento, usava o carvão na 
geração de energia. Apesar das grandes glórias e novas descobertas deste período, a 
intensificação do uso das técnicas desenvolvidas nesta época causou, e causa até hoje como 
reflexo deste desenvolvimento contínuo, problemas de ordem socioambiental. Entre eles pode-se 
citar a emissão de poluentes por via aérea, como fumaça, fuligem e gases tóxicos ou nocivos à 
“saúde do planeta”. 
 
Infelizmente, as emissões aumentaram com o passar dos anos e hoje, além das novas formas de 
poluição, o homem está rompendo a capacidade de suporte do planeta, saturando a atmosfera de 
gases, estes que ficam retidos nesta camada e causam uma serie de problemas que afetam a 
qualidade do ar. 
 
E as conseqüências da depreciação da qualidade do ar recai sobre a sociedade quando na verdade 
esta não é totalmente a responsável pelas ações que geram a poluição. Isso mostra que o custo 
suportado pela sociedade para alcançar uma desejada qualidade do ar deveria estar, sempre 
quando possível, em equilíbrio com os benefícios a serem atingidos (DERÍSIO, 2007, p. 90). 
 
Contextualizando esta temática para o espaço local, Natal, capital do Rio Grande do Norte, é 
palco de algumas mudanças visíveis no que se refere à qualidade do ar. Uma série de fatores de 
ordem estrutural e social modificaram a qualidade do ar desta cidade, a qual tinha o orgulho de 
possuir o “ar mais puro das Américas”. 
 
É por meio destas explanações iniciais que este artigo visa discutir as questões permeáveis à 
temática da qualidade do ar, tendo como recorte espacial a cidade de Natal. Por meio de pesquisa 
bibliográfica e documental, serão evidenciadas as principais problemáticas que permeiam a 
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questão da qualidade do ar em relação as emissões de poluentes, bem como o modo como estas 
vem afetando a qualidade de vida da cidade durante os anos. 
 

POLUIÇÃO E QUALIDADE DO AR 
Segundo informações do site da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do estado 
de São Paulo (CETESB), poluente atmosférico é definido como  

 
 

toda e qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos em 
legislação, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, 
inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou 
prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 
comunidade (CETESB, 2001). 

 
 

A relação entre os poluentes atmosféricos e a qualidade de vida no ambiente remete-se 
principalmente a questão da qualidade do ar deste espaço. O primeiro fato no qual foram 
questionadas a identificação dos efeitos da poluição à saúde deu-se a partir de episódios agudos 
de contaminação do ar e estudos sobre a ocorrência do excesso de milhares de mortes 
registradas em Londres, em 1948 e 1952 (CETESB, 2001). Londres foi o berço da revolução 
industrial e as fontes de emissão de poluentes eram pontuais, ou seja, fixas. Não havia nenhuma 
preocupação com as chaminés das indústrias. 
 
Em relação à poluição do ar a nível nacional, tem-se hoje um cenário desastroso: o uso 
indiscriminado de combustíveis fósseis aumenta a cada dia, a população tem uma consciência 
ínfima a respeito dos danos causados por esta poluição e os órgãos gestores se preocupam pouco 
com as conseqüências que as atividades humanas podem causar no território. 
 
Uma exceção no país é o estado de São Paulo, o qual possui há alguns anos a preocupação em 
monitorar as emissões de poluentes, tanto porque neste estado há grande concentração de 
parques industriais, como ele possui uma frota considerável de veículos, que são fontes móveis 
de emissão de poluentes. 
 
O órgão responsável por esse monitoramento é a CETESB (citada anteriormente), a qual 
desenvolve estudos e ações a fim de controlar e amenizar os efeitos da poluição do ar nesta 
região. 
 
Baseado nos parâmetros utilizados pela CETESB e por DERÍSIO (2007), a avaliação da 
qualidade do ar tem como objetivo projetar as tendências do comportamento das emissões (e 
assim projetar ações futuras a fim de sanar os problemas) e também fornecer os dados 
necessários para o planejamento urbano e para a avaliação de prováveis efeitos sobre o ser 
humano, animais, plantas e materiais. 
 
Com os avanços tecnológicos, instrumentos de precisão foram criados para mensurar a 
concentração dos poluentes no ar, dando assim as condições essenciais para os especialistas 
terem credibilidade nas avaliações. Porém, estas tecnologias ainda são dispendiosas 
financeiramente e assim várias localidades ainda não possuem a infra-estrutura básica para o 
controle e monitoramento das emissões. 
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Como alternativa a essas limitações, algumas localidades fazem a adoção de políticas públicas 
que privilegie a questão ambiental atmosférica. Como exemplos, tem-se o rodízio de veículos, o 
uso de filtros nas chaminés das fábricas, entre outros. 
 
Entretanto, antes que qualquer medida seja tomada, se faz necessário o conhecimento básico de 
qual tipo de poluente está contaminando o ar local, bem como a quantidade em um determinado 
tempo que ele é emitido na atmosfera. Além disso, deve-se saber as características do local, a 
capacidade de dispersão dos poluentes no espaço e também outras características físicas do local, 
como temperatura, direção dos ventos, etc. 
 
Assim expõe DERÍSIO (2007, p. 101): 

 
 

Quando se determina a concentração de um poluente na atmosfera, está sendo medido o 
grau de exposição dos receptores (ser humano, animais, plantas e materiais) como 
resultado final do processo de lançamento deste poluente na atmosfera por suas fontes 
de emissão e suas interações na atmosfera, do ponto de vista físico (diluição) e químico 
(reações químicas). 
É importante frisar que, mesmo mantidas as emissões, a qualidade do ar pode mudar em 
função basicamente das condições meteorológicas que determinam uma maior ou menor 
diluição dos poluentes. 

 
 

Para a definição dos padrões de qualidade do ar existe à nível nacional a Resolução CONAMA 
nº 3, de 1990, na qual o IBAMA estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar. Por sua vez, 
estes são baseados em critérios científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos, 
sendo fixados valores em níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada em 
relação aos valores limitantes de concentração na atmosfera. 
 
 
A QUALIDADE DO AR EM NATAL 
Natal por muitos anos possuiu o título de cidade com o ar mais puro das Américas. A gloria de 
possuir este título deu lugar aos processos de urbanização e suas conseqüentes influências. A 
característica de cidade calma, boa para se viver, foi substituído por um ambiente com status de 
grande metrópole, que reúne uma gama de serviços. 
 
Com o desenvolvimento, vieram melhores condições de vida para a sua população. Hoje Natal é 
uma cidade de classe média, com poder aquisitivo considerável. Assim, dificilmente a maioria 
dos chefes de família não possui um veículo próprio.  
 
Alguns fatores podem ser os responsáveis pela diminuição da qualidade do ar na cidade. São 
eles: o aumento na frota de veículos, a expansão imobiliária no tocante às grandes construções e 
a diminuição das árvores na cidade. 
 
 
3.1 O papel dos veículos 

Pode-se considerar que em Natal a maior fonte de poluição do ar são os automóveis que circulam 
pela cidade. Estas fontes móveis de poluição têm como principal componente o CO2, um dos 
gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa. O problema não está nos carros em si, 
mas na quantidade de veículos que a cidade possui.  
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Segundo o Relatório da frota de veículos do estado do Rio Grande do Norte (DETRAN, 2008), 
Natal comporta 62% de toda a frota automotiva do Estado. Como fator agravante, nos últimos 5 
anos (2003-2008) houve um aumento de 64,5% na quantidade de veículos na cidade. Na foto 
abaixo (figura 1), visualiza-se uma das ruas do bairro Alecrim, local bastante movimentado, com 
transito intenso. 
 

 
Figura 1 - A realidade do trânsito no bairro do Alecrim 

Fonte: SOARES, 2008. 
 
O aumento de carros em via pública reflete na rotina da cidade, tornando as ruas intransitáveis 
pela quantidade de carros. Mas o mais importante é a questão das emissões, que infelizmente não 
existe monitoramento adequado. Muitos moradores e comerciantes já se queixam da fuligem e 
da poluição de uma maneira geral, uma vez que o rápido aumento de veículos trouxe também a 
diminuição da qualidade do ar nas ruas de maior movimento na cidade (CREMONINI, 2007).  
 
Além do incomodo da fuligem por causar sujeira, pode-se citar outros problemas que afetam 
diretamente a saúde do natalense: o cansaço e a tosse seca, problemas respiratórios em geral, 
podem ser ocasionados pela inalação do ar poluído. Na figura 2, detalhe na porção superior da 
imagem, onde a tenda do comerciante está suja devido à fuligem liberada pelos automóveis que 
trafegam no centro da cidade. 
 

 

Figura 2 - Detalhe da fuligem que suja a barraca do comerciante em Natal 
Fonte: AMARAL, 2007. 
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Algumas ações pontuais foram feitas num passado próximo: há alguns anos o órgão gestor 
municipal implantou um programa de monitoramento de emissões dos veículos públicos de uso 
coletivo. A medição correspondia a fuligem liberada pelos escapamentos dos veículos. 
 
Atualmente, há a parceria entre a secretaria de municipal de meio ambiente e urbanismo 
(SEMURB) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os resultados do 
programa serão utilizados na Operação Ar Puro da Semurb, que vai diagnosticar a qualidade do 
ar de Natal. A etapa inicial vai monitorar fontes poluentes. Em seguida serão monitorados os 
pontos de poluição da cidade (SILVA, 2008). Vale ressaltar que estas ações estão sendo 
executadas apenas com os ônibus e alternativos da cidade nas garagens das empresas de 
transporte, não abrangendo aos veículos de passeio da cidade. 
 
 
3.2 A expansão imobiliária 

Aliado ao grande número de veículos, a expansão imobiliária, no tocante a construção de 
elevados edifícios, também contribui na diminuição da qualidade do ar de Natal. É notório que a 
capital potiguar foi “invadida” pelas grandes construtoras e que investimentos até de capital 
estrangeiro possibilitou o desenvolvimento do mercado imobiliário da cidade. Além de elevar o 
custo de vida da cidade (pois a construção destes leitos podem atrair pessoas de outros estados 
ou países), eles impedem a livre circulação das correntes de ar, fazendo ocorrer em alguns locais 
ilhas de calor e também pontos de concentração de poluentes: uma vez as correntes de ar não 
circulando adequadamente no ambiente, a dispersão do poluente não ocorrerá como devia. Altas 
temperaturas e a diminuição da qualidade do ar nesta área serão as conseqüências destes pontos 
isolados pelos prédios.  
 
Na cidade, apesar de não haver estudos que comprovem este fato, é evidente que nos lugares 
onde há maiores concentrações de automóveis circulando e grandes edificações a qualidade do ar 
é menor. Por exemplo, a porção central da cidade, que ainda é a principal área de comércio. 
Abaixo, duas fotos comparativas entre a Natal de ontem e hoje: o quão rápida foi a expansão 
imobiliária. Na figura 3, fotos com as vistas parciais do bairro de Lagoa Nova. 
 

 
Figura 3 - Vistas parciais do bairro de Lagoa Nova - comparação entre as contruções de 

ontem e de hoje 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2006. 
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3.3 A (ex)paisagem arbórea de Natal 

A Natal de antigamente, segundo relatos das pessoas mais velhas que viveram esta agradável 
fase da cidade, se confundia ao que é hoje uma cidade de interior: uma árvore em cada calçada e 
dependendo do tamanho do terreno, muitas outras espalhadas no quintal. Porém, frente as 
necessidades que a vida urbana impõem ao cidadão, as árvores deram lugar ao concreto das 
construções. Nas ruas e avenidas, elas foram substituídas em prol do alargamento das pistas. 
Poucas são as áreas que hoje permaneceram arborizadas. 
 
A ausência da vegetação da cidade faz muita falta: além de amenizar os efeitos do clima, 
deixando o ambiente fresco e agradável, elas poderiam ser as responsáveis por uma leve 
compensação nas emissões de CO2 no ar provenientes dos automóveis, reciclando o ar que 
respiramos. 
 
Nas fotos abaixo (figura 4), mais uma comparação entre o ontem e hoje. Uma vista parcial do 
bairro de Petrópolis, onde percebe-se que a abundância de árvores foi substituída por casas e 
prédios. 
 

 
Figura 4 - Vistas parciais do bairro de Petrópolis - comparação entre a arborização e 

ontem e de hoje. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 2006. 

 

Infelizmente, o que se vê na cidade hoje são projetos paisagísticos, os quais prezam o lado 
estético da arborização, existindo os canteiros das avenidas preenchidos por gramas no lugar de 
arvores nativas. Ainda, vale ressaltar que medidas como estas são tomadas apenas nos lugares 
“visíveis”, cuja circulação de pessoas é grande. Em áreas menos privilegiadas, isso nem sequer 
existe, fato este que pode agravar mais ainda a qualidade do ar nestes lugares. De acordo com 
VELOSO, ELALI, et. al. (2002, p. 1158), 

 

 
Numa escala de zero a dez, a avaliação da qualidade do ar em Natal, por exemplo, cai 
de 9,4 na primeira etapa (áreas nobres) para 7,55 na segunda (áreas não nobres). Isto, 
além de confirmar a influência do local de entrevista na avaliação geral da cidade, 
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mostra que, em pontos específicos, as condições ambientais não são tão boas quanto 
apontam as médias gerais para a cidade. 
 

Desta forma, percebe-se que além dos agravantes já citados, a condição social pode também 
influenciar na percepção desta população em relação a qualidade do ar de Natal, o que se traduz 
numa triste realidade: existe desigualdade até em relação ao ar que se respira. 
 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do que foi exposto, percebe-se que Natal possui problemas em relação à qualidade do ar, 
sendo eles devido principalmente ao mau ordenamento urbano que a cidade sofreu durante o seu 
desenvolvimento. Apesar de não existir um parque industrial no perímetro da cidade, fontes 
móveis de poluição, no caso os automóveis, são os responsáveis pela emissão de poluentes na 
atmosfera. Além disso, alia-se a este problema as construções e a retirada das árvores que antes 
existiam em Natal. 
 
Sabendo que a poluição em geral, ativa problemas já existentes e que o crescimento da cidade 
alcançou tal ponto que se torna inviável monitorar as fontes móveis de poluição unitariamente, se 
faz necessárias a aplicação de políticas públicas que minimizem os danos causados pela poluição 
do ar ao espaço em questão. 
 
Em relação a outros locais, Natal continua possuindo um ar puro. Porém, não são comparações 
que nos fazem ficar menos preocupados com o cenário atual: é a realidade da população local, 
que vivenciou uma Natal privilegiada por ter o ar mais puro das Américas, que deve ser 
considerada e cuidada pelos seus gestores, a fim de que as gerações futuras não tenham apenas 
os relatos de como um dia Natal foi uma cidade climaticamente agradável, mas sim vivenciem 
isso como uma realidade, que ainda é passível de readequação. 
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RESUMO  
Após um confronto entre as análises de coliformes fecais das praias do município de Natal,Rio 
Grande do Norte (RN), feitas pelo projeto Água-Viva e um levantamento histórico em jornais e 
internet, foi encontrado uma importância relevante quanto à qualidade das praias a níveis aceitáveis 
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), pois as análises revelam as ações 
antrópicas ao meio ambiente. O então trabalho visa fazer um levantamento de informações da mídia 
para mostrar a importância e os benefícios trazidos com o estudo da balneabilidade das praias 
urbanas. Por fim, graças ao levantamento pôde ser percebida uma melhora das condições sanitárias 
das praias analisadas e na conscientização dos freqüentadores dessas áreas.  

PALAVRAS-CHAVE: balneabilidade, levantamento histórico, praias.  
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ASPECTOS POSITVOS ADVINDOS COM O ESTUDO DA 
BALNEABILIDADE  

DAS PRAIAS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN DURANTE O PERÍODO DE 
JANEIRO 2004 A MARÇO 2008  

 
INTRODUÇÃO  

Substância de extrema importância para a vida dos seres vivos, a água também é um dos grandes 
responsáveis por veicular diversos patógenos. Porém, como possui a característica de dissolver 
várias substâncias, esse mineral serve também como a forma mais fácil de descarte de diversos 
efluentes, geralmente perigoso para a saúde humana. De acordo com World Health Organization 
(WHO) no relatório Water Recreation and Disease: Plausibility of Associated Infections: Acute 
Effects, Sequelae and Mortality, de 2005, no mundo o total de impactos na saúde humana 
associados a doenças infecciosas causadas por microorganismos patogênicos vindos da poluição de 
áreas costeiras por águas residuais ou esgoto foi estimado em cerca de três milhões de 
disability-adjusted life years (DALY), com uma estimativa de perdas econômicas de cerca de 12 
bilhões de dólares por ano (Shuval 2003, Apud. POND, 2005). Estas perdas são causadas 
principalmente porque não há destinação correta para tais efluentes, em outras palavras, não existe 
saneamento básico nestes locais. No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico (PNSB), feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado em 
2002, cerca de 60%, em 2000, ano do levantamento do estudo, da população brasileira não tinha 
acesso à rede coletora de esgoto e, infelizmente, 66,2% do efluente coletado não recebia nem um 
tipo de tratamento antes de ser despejado em rios, córregos ou no mar. Os que mais sofrem com esta 
falta de serviços básicos é a população de baixa renda que, geralmente, vive em áreas bastante 
precárias, possui pouca escolaridade e, consequentemente, menos hábitos higiênicos.  

É justamente por causa da grande precariedade e falta destes serviços básicos que levam a rápida 
contaminação dos recursos hídricos levando, desta forma, a necessidade do monitoramento da 
qualidade da água, quer seja para beber ou para uso recreativo. Com base nas resoluções 247/2000 e 
357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que tanto definem os limites para 
o despejo de efluente, quanto critérios para a classificação de águas destinadas à recreação de 
contato primário, é que se pôde classifica o local estudado, além de outros parâmetros referentes à 
água. Segundo estas resoluções, as águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade 
(recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias própria e imprópria de 
acordo com a quantidade coliformes fecais (termotolerantes) ou Escherichia coli ou enterococos 
encontrados em cinco amostras feitas durante cinco semanas consecutivas.  Para coliformes fecais, 
no qual foi o parâmetro utilizado, segue abaixo uma tabela resumindo as condições necessárias para 
classificação do corpo aquático estudado:  

Tabela 1: Classificação da Balneabilidade em Corpos Aquático.  

CATEGORIA   LIMITE DE NÚMERO MAIS PROVÁVEL DE COLIFORMES FECAIS POR 
100ML DA AMOSTRA  

Excelente   Máximo de 250 em 80% ou mais das amostras  

Muito boa   Máximo de 500 em 80% ou mais das amostras  

Satisfatória   Máximo de 1000 em 80% ou mais das amostras  

Imprópria   Acima de 1000 em mais de 20% das amostras  
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Através de uma parceria entre o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 
Grande do Norte (CEFETRN) e o Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA), por meio do 
projeto Água Viva, várias praias do Rio Grade do Norte são monitoradas semanalmente, desde 
2004, durante o ano todo entre as quais, na capital do Estado, Natal, é coletada água de quinze 
pontos distintos de várias praias. Com base nos dados de coliformes fecais do projeto, foram 
escolhidos seis dos quinze pontos já mencionados para fazer um levantamento se houve alguma 
melhoria nestes locais. Embasando mais a pesquisa, foram utilizados dados da mídia, como os 
jornais, para confrontar com os resultados das análises, em outras palavras, quais transformações 
ocorreram na qualidade da água destes locais com o monitoramento semanal. E, um outro ponto 
positivo, é que 94% dos pontos coletados possuem placas de sinalização indicando se a praia está 
própria ou imprópria para o banho.  

 
ÁREA DE ESTUDO   

Segundo dados de 2006 do IBGE, Natal possui uma população de 789.898 habitantes, uma densidade 
demográfica de 4.638,3 habitantes por m

2

, no qual somente 33% da cidade está saneada e somente 13% do 
esgoto coletado é tratado. A economia é baseada no setor de serviços ocasionado por atrativos turísticos 
causando assim um grande fluxo de turistas durante o ano todo, principalmente no período de veraneio, 
geralmente de dezembro a março, e nos feriados longos. Porém, nos últimos anos as especulações 
imobiliárias vêem crescendo em projeções geométricas e os locais de maiores especulações são as áreas 
próximas às praias. Nestes locais são construídos não somente pequenos hotéis ou pousadas, mas também 
grandes condomínios residenciais.   

Como os pontos mais críticos se concentram em apenas três praias da cidade, isto é, Ponta Negra, Mãe 
Luiza e Redinha, esse trabalhos irá se deter mais nestes locais.  

Localizado na parte sul da cidade, o Bairro Ponta Negra, onde fica localizada a praia de Ponta Negra, é 
considerado um dos locais que mais crescem na cidade, principalmente nas localidades perto da praia no 
qual fôra urbanizada no ano de 2000, fato que impulsionou ainda mais a valorização deste espaço. É 
também nessa praia que está localizado um dos mais conhecidos cartões postais do estado, o Morro do 
Careca. Segundo dados de 2005 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), a 
densidade demográfica do bairro era de 33,37 habitantes por equitares (hab/ha.) e possuía uma estimativa 
de 42,72 hab/ha., mas de acordo com a reportagem do jornal Correio da Tarde, do dia 30 de setembro de 
2006, que entrevistou Isaías Costa, gerente da região sul da Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande 
do Norte (CAERN), o número chega a mais de 200 hab/ha., isto é, houve um aumento de mais 100% em 
apenas um ano.   

A praia de Mãe Luiza é considerada a pior praia de Natal, segundo o levantamento feito pelo projeto 
Água Viva, devido ao lançamento de esgoto in natura na areia da praia. Esse esgoto provém de uma 
galeria pluvial do próprio bairro que, por falta de estrutura, não está 100% saneada. De acordo com dado 
da SEMURB, de 2005, citado pelo jornal Diário de Natal, do dia 11 de junho de 2004, apenas 10% do 
bairro está saneado. Outro dado extraído do anuário estatístico de 2006 elaborado pela SEMURB, revelou 
que há 3447 ligações de água e somente 564 ligações de esgoto, logo, é de se esperar que o efluente 
gerado nesse bairro acabe indo para a rede pluvial. Nessa mesma praia ainda está localizado dois hotéis de 
grande porte, mas não são esses empreendimentos os principais responsáveis pela alteração da qualidade 
das águas da praia.  

Por último, a praia da Redinha, principalmente a parte banhada pelo Rio Potengi, é constantemente 
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considerada inadequada para o banho pelo fato de boa parte do esgoto não tratado da cidade 
ser despejado no Rio Potengi. Segundo uma reportagem do site Nominuto.com, do dia 30 de julho de 
2007, são ao todo 21 bairros da capital que despejam todos os dias esgoto in natura no rio. A situação da 
balneabilidade nesse local melhora com  
 o aumento das chuvas devido ao grande volume de água que ajuda a diluir o esgoto, porém  
 o resultado é oposto nas primeiras chuvas.   
 
A seguir no mapa são mostrados os seis pontos de coleta:  
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Figura 1: Localização de seis dos quinze pontos de coleta em Natal.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na praia de Ponta Negra são coletadas quatro amostras em pontos diferentes: Na-01 perto do 
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Morro do Careca; Na-02 na decida do acesso principal da Avenida Erivan França; 
Na03 onde atualmente está a estação elevatória de esgoto de Ponta Negra e, o último ponto, Na-04, 
fica no final do calçadão da praia. Os problemas dessa praia começaram quando a rede de esgoto, 
localizado sob o calçadão, não conseguiu mais suportar a grande carga de efluentes que desciam 
por gravidade até a essa parte da rede. O esgoto fluía das galerias pluviais mesmo sem a ocorrência 
de chuvas. Segundo a reportagem do dia 28 de janeiro de 2005, do Jornal de Hoje, os maiores 
prejudicados eram os comerciantes dos quiosques que ficam ao longo do calçadão. Eles 
reclamavam da grande fedentina causada pelos efluentes que espantavam os clientes. Nessa mesma 
reportagem mostrou moradores indignados com total abandono das autoridades.  

Correlacionando com os dados dos coliformes fecais do projeto, se percebe uma diminuição da 
qualidade da água analisada dessa praia a partir do ano de 2005. Nesse mesmo ano, numa 
reportagem do jornal Tribuna do Norte, do dia 06 de setembro, a CAERN foi obrigada a resolver o 
problema dos esgotos do loca. Isso tudo ocorreu após um decreto do prefeito da cidade daquela 
época, Carlo Eduardo, que proibia qualquer construção perto da orla dessa praia até a resolução do 
problema. Como o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Norte 
(Sinduscon-RN) saíra prejudicado com o impasse a ainda achara equivocado a decisão do prefeito 
porque, segundo o sindicato, uma construção não usa a rede até o momento que é concluída e 
negociada. Mesmo assim, o presidente do Sinduscon, Silvio Bezerra, propôs que o prefeito voltasse 
a liberar as construções se a CAERN se comprometesse a trabalhar para solucionar o problema da 
rede em 24 meses e ainda iria propor as construtoras interessadas no local a usar banheiros 
químicos e fossas sumidouros caso a CAERN aceitasse o prazo. Resolvido  
o impasse, a companhia ficou encarregada de construir uma estação elevatória de esgoto para 
bobear todo o efluente até os encanamentos da rota do sol para, finalmente, ser tratado na estação 
de tratamento de esgoto (ETE) de Ponta Negra. Mesmo assim, as condições da praia melhoraram 
um pouco, mas o problema ainda não tinha sido resolvido. Dos pontos analisados o que mais 
demonstrou essa situação é o ponto Na-03 exemplificado no gráfico abaixo:  

Figura 2: Gráfico do histórico da balneabilidade no ponto Na-03.  

Condições de Balneabilidade no ponto Na-03  

120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0  
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% 
Com medidas mitigadoras a praia foi melhorando aos poucos e, com a inaugurarão da estação 
elevatória de esgoto no mês março de 2007, a situação foi melhorando para ser resolvido no ano de 
2008, pelo menos até o último dado da pesquisa que foi o de março de 2008.  

A respeito da praia de Mãe Luiza, fôra encontrado que o problema dessa praia não foi resolvido 
com tanta pressa porque, segundo queixas dos próprios moradores do bairro, assíduos 
freqüentadores do local, a maioria dos banhistas que freqüentam esse local são pessoas de baixa 
renda. Isso foi constatado na reportagem do jornal Tribuna do Norte, do dia 04 de janeiro de 2005. 
Nessa mesma reportagem os moradores alegam ser a praia à única mais próxima da suas casas e 
não há como ir para outras praias devido à falta de condições financeiras e, mesmo tendo uma 
placa de sinalização que a praia está imprópria para o banho, os moradores ainda utilizam esse 
local para o banho. O problema ainda não foi resolvido.  

Na praia da Redinha o problema chega ser mais ameno devido à época do ano, pois graças às 
chuvas, como já foi mencionado, as condições podem mudar. A preocupação em tratar o esgoto 
que é jogado no rio diariamente se tornou mais forte após a mortandade de peixes ocorrido no rio 
no dia 29 de junho de 2007, mas as pressões para mudar o descaso nesse local vieram graças em 
parte pelas coletas semanais feitas lá pelo projeto. De acordo com dados mais recentes, a ETE do 
baldo, que irá tratar os efluentes dos 21 já mencionados, está prevista para terminar em agosto 
desse ano, mas a obra já deveria ter terminado no início de 2007. A explicação, segundo a 
reportagem do dia 21 de janeiro de 2008, do site Nominuto.com, foi porque a obra foi ampliada, 
mas de acordo com a mesma reportagem, a obra já está 70% concluída. Porém, até o presente 
momento nem um litro sequer do efluentes desse bairros foi tratado pela essa ETE.  

 
CONCLUSÃO  

Tomando por base os resultados, quer sejam dos jornais, quer sejam dos dados de coliformes 
fecais, o monitoramento das praias urbanas é de suma importância devido à grande quantidade de 
banhistas freqüentadores desses balneários e bem como o número bastante significativo de 
empreendimentos comerciais e imobiliários que, por sua vez, são os grandes responsáveis por 
alteração da qualidade desses locais.  

Os valores de coliformes fecais em Ponta Negra já revelam a melhoria das condições sanitária da 
praia. De fato, a estação elevatória de esgoto resolveu os problemas causados pelos vazamentos de 
esgoto. Atualmente em Ponta Negra só ocorre algum problema desse tipo quando a força da maré 
destroe parte do calçadão como ocorre no final de 2007.  

Com relação à conscientização da população, os banhistas ainda desprezam a sinalização de aviso. 
Na praia de Mãe Luiza, mesmo com o forte odor provocado pelo esgoto, os banhistas ainda 
freqüentam o local para tomar banho. Já quando a praia de Ponta Negra estava passando por 
problemas na sobrecarga da rede de esgoto, os que mais se revoltavam com a situação eram os 
comerciantes locais os quais foram os mais prejudicados. Atualmente não foi encontrado mais nem 
uma reportagem da mídia falando sobre o assunto a respeito dessa praia.  

Por fim, espera-se a continuação do monitoramento das praias após o término das obras do 
saneamento básico de Mãe Luiza e da ETE do baldo e que haja campanha de educação ambiental 
durante o ano inteiro para alertar a população que, por vezes, desconhecem a sinalização de 
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advertência.  
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Resumo: 

 
A ISO é uma organização internacional que visa estabelecer padrões e normas mundiais que 
devem ser adotados pelas empresas. Essa organização se tornou conhecida através da serie 
9000 que define um modelo de gestão da qualidade total (QT), sendo que um critério 
fundamental para a adoção desse modelo é a implantação do SGQ (Sistema de Gestão de 
Qualidade). Esse sistema utiliza algumas ferramentas que auxiliam na melhoria contínua da 
qualidade, como o Gráfico de Controle, a Folha de Verificação, o Fluxograma, os 5R´s, o giro 
do PDCA, entre outras. Essa organização também criou a série 14000 que permite a empresa 
adotar uma política de gestão ambiental, no qual o SGA (Sistema de Gestão Ambiental) tem o 
objetivo de relacionar, da melhor maneira possível, os interesse da empresa sem causar 
maiores danos ao meio ambiente, sendo que para se obter um melhor desempenho do SGA 
faz-se necessário o uso de algumas ferramentas da SGQ. Assim, esse artigo tem o objetivo de 
mostrar a relação que a gestão de qualidade e o que as suas ferramentas têm com a gestão 
ambiental e a importância da adoção dessa gestão para a sustentabilidade das empresas. A 
metodologia usada para a coleta de dados foram pesquisas em diversas fontes bibliografias, 
como livros, sites e um estudo de caso com uma entrevista exploratória. Essa pesquisa 
resultou na constatação de que realmente existem ferramentas da QT que são utilizadas para 
um melhor manejo do SGA e da importância dessas duas certificações para a competitividade 
das empresas. Portando, pode-se concluir que é mais fácil uma empresa que tem a ISO 9000 
implantar a serie 14000 do que uma empresa que não tem um sistema de qualidade. É valido 
destacar que toda e qualquer empresa, independente de seu tamanho, pode obter os 
certificados da ISO.     
 
Palavras-chave: ISO,  Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental. 
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AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE TOTAL E O SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL: UM ESTUDO DE CASO 

 
 
INTRODUÇÃO: 

 
No inicio, a qualidade de produtos/serviços tinha por objetivo chamar a atenção do 

cliente e aumentar a produtividade da organização. Deming afirma que “a qualidade deve ter 
como objetivo as necessidades do usuário, presentes e futuras.” Para tanto foram 
desenvolvidas as ferramentas tradicionais que proporcionaram o monitoramento da qualidade, 
como o gráfico de controle ou carta de controle, a folha de verificação ou de checagem, o 
histograma, o diagrama de dispersão, o fluxograma, o gráfico de Pareto e o diagrama de causa 
e efeito.  

Com o tempo o acirramento da concorrência pela conquista da preferência do mercado 
consumidor, obrigou as organizações a implantarem Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ), 
chegando ao conceito da Qualidade Total (QT). Essa QT vai além da satisfação do cliente e a 
produtividade, visando um desenvolvimento socioeconômico. Assim, para monitorar a essa 
política de gestão de qualidade total foi necessária a criação de normas e padrões mundiais da 
qualidade criados pela ISO (International Standartation Organization) a partir da serie 9000. E 
para um melhor manuseio dessa política foram desenvolvidos novas ferramentas, técnicas e 
métodos que pudessem atender a essas necessidades: como o Brainstorming, Benchmarking, 5 
S´s e o PDCA. A exigência dos consumidores por produtos de qualidade passou a ser tão 
grande que QT deixou de ser um diferencial e passou a ser essencial para que uma 
organização possa se perpetuar e sobreviver no atual mercado. Existe também um princípio de 
QT e liderança. 
             Tendo em vista os grandes problemas ambientais casados pelo desenvolvimento 
econômico, a sociedade começou a se preocupar com as atitudes ambientais das organizações 
e passou a exigir que estas agissem de modo ambientalmente correto. Objetivando estabelecer 
um certificado ao gerenciamento ambiental e a implantação de processos produtivos não 
agressivos ao meio ambiente, garantindo também aos consumidores a certeza de que 
determinada entidade tem atitudes ambientalmente corretas, foi criada a serie ISO 14000 cujo 
principal objetivo é a adoção de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), pois esse sistema 
facilita a adoção e desenvolvimento de uma política ambiental dentro de ma organização. 
Sendo que muitas organizações fazem uso de algumas ferramentas da QT para um melhor 
manejo e eficácia contínua do SGA. 
 Para uma organização obter o certificado da ISO nas series 9000 e 14000 significa que 
ela teve o seu SGQ e SGA avaliado e aprovado por uma comissão internacional. É 
interessante ressaltar que essas series completam na construção de uma empresa sócio-
ambientalmente responsável.  

Os certificados da ISO das series 9000 e 14000 não são obrigatórios, mas devido a 
grande concorrência, que encontra-se cada vez mais acerada, esses certificados são 
imprescindíveis para a sobrevivência e perpetuação de uma entidade, pois eles exercem muita 
influencia na opinião do consumidor que prefere optar por produtos/serviços de entidades 
certificadas.  
          Este artigo apresenta três seções, além da introdução. Na seção 2 é apresentada uma 
visão geral do que é qualidade e a relação das ferramentas dessa qualidade levam ao 
aperfeiçoamento da gestão ambiental. Na seção 3 apresentamos um estudo de caso feito numa 
empresa constituinte da cadeia produtiva petrolífera do Rio Grande do Norte. O estudo foi 
feito a partir da aplicação de um questionário semi-estruturado. E na seção final, procuramos 
demonstrar que a implantação de uma política de gestão ambiental torna-se mais fácil em uma 
organização que já tem uma política de qualidade total do que em uma organização que ainda 
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não adotou essa política, sendo que essa ambas políticas são absolutamente viáveis para 
qualquer tipo de empresa, independente do tamanho desta.  
 
 
2. VISÃO GERAL DA QUALIDADE 
 
2.1 Qualidade dos produtos/serviços 

  
Para que uma organização possa sobreviver no atual e competitivo mercado de 

trabalho é necessário que ela proporcione aos seus clientes qualidade em seus 
produtos/serviços. Feigenbaum diz que qualidade é “o total das características de um produto 
ou serviço, referentes a marketing, engenharia, manufatura e manutenção, pelos quais os 
produtos ou serviços, quando em uso, atenderá as necessidades dos clientes”. Ou seja, a 
qualidade permite que os clientes tenham maior índice de satisfação, interesse e 
confiabilidade pelo que a empresa fornece. No entanto, é valido destacar que essa qualidade 
fornece também benefícios à empresa, como a maior produtividade em decorrência da 
redução de custo e do aumento de faturamento. O controle dessa qualidade pode ser feito 
através de atividades planejadas e sistematizadas que tem por objetivo avaliar o desempenho 
dos processos e a qualidade dos produtos. 
 
2.2 Qualidade Total (QT) 

  
Segundo Chiavenato, ao partir do principio de que a qualidade dos produtos/serviços 

de uma organização gera benefícios tanto ao consumidor como para a própria empresa, é 
evidente que a implantação da Qualidade Total (QT) em uma organização vai trazer mais 
complexidade e melhorias nos processos e necessidades envolvidas, que contemplem a 
produtividade da organização e a satisfação do consumidor. Várias ferramentas e normas 
foram criadas para implantar, monitorar e checar o funcionamento dessa qualidade.  
         Para que a QT possa existir dentro de uma empresa é importante que a alta hierarquia 
tenha consciência das dificuldades da sua implantação e se comprometa com os investimentos 
necessários. A implantação de um SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade) tem por objetivo 
atender as necessidades do cliente e da empresa, e é fundamental que todos os componentes 
da empresa sejam informados sobre o que é a QT, o motivo da sua instalação, e como ela 
influenciará na forma de atuação das pessoas. Para tanto, a organização deve promover 
palestras e treinamentos de conscientização. 

  
2.3 Ferramentas da QT 

 
Existem algumas ferramentas e métodos que auxiliam as empresas a monitorar e a 

avaliar o andamento do SGQ. Essa técnica de monitoramento tem o objetivo de facilitar o 
entendimento e o diagnóstico de problemas, desenvolve a criatividade, permitir o processo de 
conhecimento e de controle e de melhoramento nos processos. Existem dois tipos de 
ferramentas: as tradicionais e as modernas.  

As tradicionais são compostas pelas seguintes ferramentas: 
• Gráfico de controle ou Carta de controle: desenvolvido no século passado 

por Walter Shewhart, essa técnica é um gráfico que permite o controle da 
qualidade. Nesse gráfico existe uma linha central, e dois intervalos de 
tolerância um para mais (limite superior) e outro para menos (limite inferior), 
que permite verificar se determinado processo está ou continuará sob 
condições estáveis. 
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• Folha de verificação ou de checagem: é uma ferramenta utilizada para 
acompanhar de atividades que precisam alguma específica, sendo que as 
observações feitas devem localizar os problemas. E ao ser detectado, a 
correção deve ser feita imediatamente. 

• Histograma: é um gráfico com barras que ajuda a visualizar o volume de itens 
que está dentro da especificação da empresa e o que está fora, verificando o 
comportamento de um processo. 

• Diagrama de dispersão: é para saber se existe uma relação ou não com uma 
variável, e se existe saber o que acontece com a variável, quando uma outra se 
altera.  

• Fluxograma: O fluxograma é usado para encontrar desvios ou localizar pontos 
na redução de custos, representando todos os passos de um processo 
graficamente. 

• Gráfico de Pareto: é utilizado um gráfico de barras que mostra a ocorrência de 
fatos de maneira decrescente, da menor para a maior.  

• Diagrama de causa e efeito: visualiza os fatos que influenciam num um 
determinado resultado, é conhecido como gráfico espinha de peixe, por causa 
de seu formato, essa técnica mostra as causas e os efeitos de determinada 
situação. 

E as ferramentas modernas são compostas por: 
• Brainstorming: é um tipo de método de analise para as soluções dos 

problemas, utilizado para implantar e desenvolver novos produtos e buscar 
novas idéias e fatos, esse procedimento serve para estimular a criatividade, 
já que permite que todos pensem e colaborem.  

• Benchmarking: consiste na observação do que a concorrência está 
fazendo de melhor em suas atividades e produtos.  

• 5 S´s: é uma ferramenta interna para a empresa que tem o objetivo de 
tornar o ambiente de trabalho mais saudável e limpo. O primeiro é o Senso 
da Organização que orienta as pessoas a guardar somente o que é 
necessário. O segundo é o Senso da Arrumação deve-se saber onde se 
encontra todos os documentos da empresa; Em seguida vem o Senso da 
Limpeza, o ambiente de trabalho deve estar limpo; Depois o Senso de 
Padronização que é quando são criadas condições para que os sensos 
anteriores sejam efetivados, e por fim vem o Senso da Disciplina que é a 
realização espontânea dos sensos anteriores.   

• PDCA: é um método básico para o gerenciamento da rotina, baseado nas 
ações plan(planejar)-do(desenvolvimento)-check(checar) –act (atuar) -
PDCA. Por ser uma ferramenta com muitas variáveis detalharemos o 
PDCA a seguir. 

2.3.1 – PDCA 
 
Chamado de “giro do PDCA” consista da rotina de quatro variáveis que funcionam de 

forma cíclica. A primeira, o “P” de planejamento, é em resumo, o estabelecimento de metas e 
métodos para se alcançar um objetivo. O “D” de desenvolvimento é a consolidação do que foi 
planejado. Essa etapa tem duas fases: o treinamento dos colaboradores e a execução do plano. 
É aconselhável realizar a coleta de dados dos processos para servirem de parâmetro para a 
etapa seguinte, que é o “C”, a checagem. Nessa etapa ocorre a checagem do que foi planejado 
inicialmente. Caso sejam constatadas não conformidades e desvios, acontece a ação corretiva, 
ou seja, a etapa “A” – atuar. É importante corrigir de forma definitiva as não conformidades a 
fim de que não voltem a ocorrer. O PDCA é um ciclo que deve ser reiniciado continuamente, 
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mesmo não sendo detectadas não conformidades. Assim, se estabelece novas metas e 
objetivos, por exemplo, em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos) para 
retomar o processo.    
 
2.4 Princípios da QT 
 

Para se chegar a liderança do mercado atual, é necessário adotar novos valores e 
atitudes, como as ferramentas da qualidade, e respeitar o principio da QT, que são as 
seguintes: 

• Total satisfação dos clientes: a empresa precisa prever as necessidades 
correntes e futuras e superar expectativas do cliente.  

•  Gerencia participativa: É preciso estimular a participação e passar as 
informações necessárias aos colaboradores da organização, pois a participação 
fortalece decisões e o sentido da responsabilidade de todos para com os 
resultados, conseguindo o "efeito sinergia", e a propriedade emergente, onde o 
todo é maior que a soma das partes. 

• Constancia de propósitos: como a adoção de novos valores e atitudes é um 
processo relativamente lento, deve-se reforçar e estimular esses novos 
princípios continuamente. 

• Aperfeiçoamento contínuo: estamos em plena era da tecnologia e a empresa 
deve está sempre se renovando, acompanhando os avanços tecnológicos, que 
também se encontram ligados as necessidades dos clientes. 

• Desenvolvimento de RH: É interessante que a empresa desenvolva uma 
política que crie e mantenha o espírito de colaboração e o envolvimento de 
toda a base operacional.  

• Delegação: é importante que cada funcionário se sinta parte integrante 
importante dentro da organização, a fim de que desempenhe suas funções com 
senso de responsabilidade. Isso pode ser alcançado através da delegação de 
responsabilidades. 

• Garantia de qualidade: a base da qualidade está no planejamento e na 
formalização da documentação escrita, que deve ser de fácil acesso, 
permitindo a identificação do caminho que já foi percorrido. 

• Não aceitação de erros: na QT os erros devem ser reduzindo ao mínimo. Este 
princípio deve ser incorporado pelos empregados. 

• Gerencia de processos: a gerência de processos deve promover a interação de 
todos os departamentos que compõe a empresa. 

• Disseminação de informações: todos os colaboradores devem entender o 
negócio, a missão, os grandes propósitos e os planos empresariais. 

 
2.5 - ISO 9000 

  
A certificação da QT é feita por uma entidade internacional, a ISO (International 

Standartation Organization), que através da serie 9000 desenvolveu padrões mundiais para 
uma QT. Para uma organização ser certificada com a ISO 9000 significa que o seu SGQ foi 
avaliado e aceito por esta entidade internacional. A serie da ISO 9000 possui quatro normas: 

• ISO 9000: estabelece os fundamentos de um SGQ 
• ISO 9001: estabelece os requisitos da SGQ para que a organização de prova 

produtos de qualidade 
• ISO 9004: é um guia para melhoramento da performance da SGQ e inclui 

processos que permitem a sua melhoria contínua 
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• ISO 19011: diretrizes para a auditoria de sistemas de qualidade. 
 

2.6 – ISO 14000 
 
A preocupação em preservar o meio ambiente ocasionou em pressões sociais que 

obrigaram as organizações a adotarem políticas responsáveis em relação ao meio ambiente, 
reduzindo os danos ambientais, mantendo a qualidade dos produtos. 

A ISO 14000 visa estabelecer normas e padrões internacionais para organizações 
quanto à adoção de processos não prejudiciais ao meio ambiente, ou seja, ela tenta associar os 
interesses da organização com o meio ambiente, sendo a implantação do SGA (Sistema de 
Gestão Ambiental) é de fundamental importância para essa política ambiental. Essa serie é 
composta por cinco normas: 

• ISO 14001: contem as especificações do SGA 
• ISO 14004: apresenta as técnicas, sistemas, principios de suporte para o SGA; 
• ISO 14010: tem os principois gerais e técnicas e diretrizes para a auditoria 

ambiental; 
• ISO 14011: procedimento e diretrizes para a auditoria ambiental,  
• ISO 14012: contém os critérios para qualificação de auditores. 

O SGA deve contemplar os seguintes pontos: o estabelecimento de uma política 
ambiental na organização; o planejamento da sua implementação; implantá-la e mantê-la em 
operação; Identificação dos aspectos ambientais e dos impactos significativos; instituir metas 
que suportem a politica ambiental; monitorar as funções que tem impactos ambientais; efetuar 
o monitoramento e ações corretivas; buscar revisões e análises críticas e fomentar a cultura 
ambiental. Exigindo o comprometimento de todos os colaboradores para a implementação do 
SGA. 

Essa política ambiental apresenta inúmeras vantagens, como: a satisfação e confiança 
dos clientes e da comunidade vizinha; a redução dos desperdícios e de custos devido a uma 
maior eficiência na produção; maior competitividade; maior participação no mercado; maior 
integridade dos colaboradores, entre outras. E não deve ser vista apenas como uma estratégia 
de marketing. 

Obter a certificação da ISO 14000, ou o chamado selo verde, significa que o SGA de 
uma empresa foi avaliado e considerado eficiente por uma entidade internacional. É valido 
lembrar que essas normas não estabelecem o nível para o desempenho de uma organização, 
mas especificam os requisitos que um SGA deve cumprir. Essa certificação não é obrigatória.   
 
3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASO 

 
Neste capítulo será apresentado um estudo de caso de uma empresa de pequeno porte, 

integrante da cadeia produtiva do petróleo do Rio Grande do Norte. O objetivo é mostrar o 
quanto às ferramentas da QT influenciam na implantação de uma política ambiental, sem se 
ater aos detalhes técnicos da sua implantação. Os resultados foram obtidos através de uma 
entrevista exploratória que mostrará o quanto da ISO 9000 e 14000 são importantes para a 
sustentabilidade da empresa.  
 
3.1 Apresentação da empresa Engepetrol 
 
       A Engepetrol Ltda iniciou suas atividades em 1987 fornecendo mão de obra para 
indústria, o que a levou a obter uma significativa experiência na área de terceirização. 
Seguindo essa tendência, foi implementada uma linha visando a produção de componentes 
mecânicos englobando a criação do produto, elaboração de projeto, seleção de materiais, 
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desenhos técnicos e a fabricação. Nas diversas fases citadas, a empresa tem uma preocupação 
constante com o conceito da qualidade, e para aperfeiçoar ainda mais os resultados, conseguiu 
a certificação ISO 9001, em 2002. Atualmente a empresa conta com 31 empregados, e está se 
preparando para mudar para a nova sede, em fase de construção no Distrito Industrial de 
Mossoró, onde ocupará uma área bem mais ampla que a atual. O projeto da nova sede segue 
princípios e conceitos ecológicos, e a empresa está se preparando para a implantação da ISO 
14001 ainda este ano. A Engepetrol fabrica componentes para coluna de completação, 
componentes para coluna de perfuração, equipamentos de superfície e subsuperfície, e wire 
lines, totalizando mais de 52 itens de tecnologia fina. É também licenciada por uma empresa 
francesa para manutenção e reparos de equipamentos por ela fornecidos. Além da certificação 
ISO 9000, a empresa também foi certificada em 1999 com o OSHAS 18001, e foi reconhecida 
duas vezes (2001 e 2004) pela Petrobras como “Melhor Fornecedor”.  
  
3.2 Aspectos da política de gestão de qualidade  
 

Considerando que é a política da qualidade que vai nortear as ações da empresa e 
definir a sua participação no mercado, a Engepetrol contratou uma empresa para fazer o 
planejamento e a estruturação da política de gestão de qualidade. A valorização do capital 
humano é um dos principais alicerces desta política. O processo de melhoria é contínuo, 
sempre se adequando as constantes mudanças do mercado, e por isso a política de gestão de 
qualidade pode ser alterada conforme as novas necessidades que surgem.  Alguns exemplos 
são a inclusão do programa de gestão de saúde, e o contínuo treinamento de competências, 
sempre planejados de acordo com os objetivos da empresa do nível técnico industrial até o 
comportamental, incluindo educação financeira e administração do orçamento familiar dos 
seus colaboradores. A cadeia produtiva da empresa envolve nove processos, submetidos a um 
monitoramento contínuo que tem por guia o mapeamento, específico para cada um deles, e 
com atribuições de responsabilidade.  Todos os procedimentos estão documentados no 
“Manual” da empresa, criado consensualmente. Alguns itens já foram atualizados mais de 14 
vezes. Para detectar e bloquear as não conformidades é feito um controle estatístico periódico. 
Além disso, auditorias internas procuram prever não conformidades. Atualmente são de 
periodicidade semestral, mas a meta é realizá-las quatro vezes ao ano. Além disso, é feita uma 
auditoria anual por um auditor independente. 
 
 3.3 – Operacionalização e manutenção da QT 
  

Os produtos da Engepetrol são usados em atividades de risco na exploração e 
produção de petróleo. Por isso, antes da implantação da ISO 9000, a empresa conquistou o 
OSHAS 18001, que é o selo de qualidade para segurança. Já o programa de Qualidade Total, 
foi implantado através de módulos de treinamento, compatíveis com os requisitos da norma 
ISO 9001. Para materializar a política de gestão de qualidade e criar um pacto ético e o senso 
de comprometimento do quadro de funcionários, foram criados cargos e definidas as 
competências e responsabilidades de cada um, sendo tudo documentado. Além disso, a 
direção da empresa deu “carta branca” para a gerência administrativa coordenar o processo, 
atuando como interface entre funcionários e alta direção, e com poderes para alterar 
procedimentos, convocar reuniões, desde que cumpra os preceitos que estão na norma ISO 
9001.  
             O funcionamento da empresa foi mapeado por um macro-fluxo, constituído por nove 
processos (Ex: processo de produção, de aquisição, de inspeção, etc.) que são gerenciados 
pelo PDCA. Há instruções de procedimentos para cada detalhe do processo, mapeados por um 
fluxograma, levando em consideração o cliente/fornecedor interno. Tomamos como exemplo 
o mapeamento do processo de produção. No fluxograma este é detalhado da seguinte forma: 
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alimentadores (cliente externo e interno), entradas (matéria prima e fornecedores), recursos 
(mão de obra, maquinário), atividade inicial e atividade final (planejamento), competências 
necessárias (treinamento), métodos (normas, procedimentos), clientes (mercado), saídas, 
requisitos (qualidade e prazo), metas (% de conformidades e % de entrega no prazo). Cada 
processo tem atribuição de responsabilidade, com uma pessoa capacitada para o seu 
monitoramento e gerenciamento, bem como da equipe envolvida.  Todos esses procedimentos 
constituem um Sistema de Gestão Integrada (SGI), que conta ainda com outros sete processos 
de apoio à qualidade, também submetidos ao Giro do PDCA. Os processos de apoio 
contemplam desde o treinamento, a comunicação interno/externa, os instrumentos de 
medição, a manutenção e produtos e desenvolvimento.  
 
3.4 Aspectos para a implantação da política ambiental 
 
 Depois de ter implantado com sucesso uma política de qualidade, a Engepetrol 
prepara-se para, em Janeiro do próximo ano, implantar o SGA e obter o certificado da ISO 
14000. 
 Mas para que este objetivo seja alcançado, a empresa já está fazendo uso de uma 
política ambiental, na qual incentiva a alguns funcionários responsáveis pela implantação 
dessa política a fazer um “Curso de Implementação da ISO 14000”, que os ajudará a 
compreender melhor as normas e leis, a aprender alguns métodos, técnicas e princípios, 
necessários a essa certificação.  

Outra atitude que a empresa vêm tomando é com relação a educação ambiental de seus 
funcionários que se dá com “Palestras e Ações” que tem por objetivo mostrar a importância 
do meio ambiente para a empresa e a sociedade como um todo e como fazer para preservar-lo. 
Geralmente, os funcionários têm demonstrado boa recepção para esse tipo de evento, 
participando sempre que necessário e possível.   

A empresa também está construindo uma nova sede totalmente ecológica, na qual os 
recursos naturais serão sempre que possíveis reutilizados e quando não for possível o reuso, 
eles serão, juntamente com os resíduos sólidos, destinados a outras organizações que 
providenciaram um devido fim.   

É valido destacar que todo e qualquer impacto ambiental provocado pela empresa, é 
responsabilidade de todos os colaboradores, deste a baixa até a alta hierarquia, e não apenas 
um grupo. 

 
3.5 As ferramentas da QT e a implantação do SGA 
  
 Mesmo ainda não tendo o certificado da ISO 14000 e nem o SGA ainda definido, a 
Engepetrol, como toda e qualquer empresa que deseja obter o máximo de proveito de uma 
política ambiental, faz uso constante das ferramentas da QT. Essas ferramentas permitem e 
auxiliam a empresa a promover uma boa educação ambiental aos seus funcionários, sendo que 
as principais ferramentas mais utilizadas são:  

• Folha de Verificação: a partir do uso dessa ferramenta tradicional foi possível 
perceber que a organização tem uma média de sete não conformidades. 

• O Girando do PDCA: a empresa já tem, mas ainda não é definitivo, pois o 
curso dá sempre novas informações que podem e são acrescentadas a essa 
ferramenta. Mas mesmo sem ter sido colocado em pratica, a empresa já 
percebe a importância dessa ferramenta para essa política, já que ele permite 
uma visão macroscópica, mais ampla dessa política.  

• Os 5S’s: é constantemente usado para a limpeza do meio ambiente, sendo que 
todos os funcionários têm o interesse de limpar o seu espaço e de incentivar os 
seus companheiros a fazer o mesmo. É na aplicação dessa ferramenta que se 
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percebe a soma das partes é que faz o todo, pois é com o empenho de cada um 
que o ambiente de trabalho fica sempre limpo. 

• Brainstorming: é muito usado como forma de incentivar a educação 
ambiental, isto é, essa ferramenta permite que em uma reunião novas e 
criativas idéias sejam adotadas com o objetivo de estimular o funcionário a 
preservar o seu ambiente. Um bom exemplo da pratica dessa ferramenta ocorre 
quando um funcionário não colabora com a preservação ambiental e a empresa, 
como tentativa de estimulá-lo, proporciona prêmios significativos para os 
melhores preservadores e os maiores agressores da natureza.  

 Vale salientar que a política ambiental não é feita apenas de praticas, métodos e 
técnicas antigas, existe ferramentas que foram desenvolvidas apenas para essa política.  
 A engepetrol não considera que o seu pequeno porte seja visto como um empecilho 
para a implantação do SGA, ela acredita que a maior dificuldade que pode haver para a 
adoção dessa política é o não comprometimento da alta hierarquia, fator que não ocorre na 
empresa. E ressalta que as dificuldades encontradas pela empresa são dificuldades comuns, 
que toda empresa, que deseja adotar essa política passa, que é em relação a procura por 
empresas que possam cuidar do tratamento dos resíduos sólidos, como os copos descartáveis, 
plásticos, metais, matérias orgânicos, entre outros. Outro ponto que dificulta a adoção dessa 
política, é a adequação das leis, ou seja, os responsáveis pelo SGA deve saber das leis locais, 
regionais, nacionais, e da ISO 14000, para então tomar as melhores medidas. 
 Por já ter o certificado da ISO 9000, essa empresa está encontrando mais facilidade 
para adotar o SGA, pois existem algumas normas que são exigidas pela serie 14000 e que 
devido a adoção da política de gestão da qualidade total a empresa já tem domínio, como é o 
caso da melhoria contínua, o compartilhamento dos resultados, entre outras exigências. Outro 
fator que também facilita a adoção da política ambiental é o domínio que a empresa já tem das 
ferramentas da qualidade que são de muita utilidade para a manutenção do SGA. 
 A engepetrol também acredita que os princípios, atitudes e hábitos de uma pessoa são 
levados tanto de casa ao trabalho como do trabalho para casa, e se a educação ambiental 
promovida pela empresa conseguir modificar hábitos dos funcionários no ambiente de 
trabalho, estes hábitos poderão ir alem da empresa.    
 
3.6-Resultados 

 
É possível observar que as ferramentas da QT exercem tanta influencia para o bom 

desempenho e melhoramento do SGQ, que com o tempo, muitas organizações passaram a 
utilizá-las no processo de implantação do SGA, como é o caso da Engepetrol. O sucesso com 
que essas ferramentas proporcionaram a adoção dessa política ambiental foi tão grande que 
estas passaram a ser usadas não só no processo de implantação, mas dentro do SGA.  A 
implantação dessas duas políticas na Engepetrol foi uma necessidade decisiva para a 
sustentabilidade da empresa, visto que as empresas que tem essa certificação exigem que os 
seus fornecedores e distribuidores também a tenham, formando um ciclo virtuoso, no qual a 
organização que não é certificada e nem pretende ser está destinada ao fracasso. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A procura pela certificação da QT, é frequentemente, a primeira certificação que as 

empresas procuram obter, isso acontece porque empresas que possui essa qualidade 
encontram menos dificuldade em implantar uma política ambiental do que empresas que 
ainda não tem essa certificação, essa facilidade se deve a algumas normas, técnicas e 
ferramentas utilizadas pela serie 9000 da ISO são também encontradas na serie 14000. 
Portando, empresas que já têm o certificado da QT e que possuem o domínio dessas 
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ferramentas e técnicas, encontram uma significativamente facilidade para a implementação de 
uma política de gestão ambiental. É importante destacar que toda empresa, independente do 
seu porte, pode implantar as series 9000 e 14000 da ISO, para tanto é necessário a 
conscientização e comprometimento da alta direção da empresa.  
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RESUMO 
 
A urbanização no município de Mossoró – situado no oeste do Rio Grande do Norte – 
desenvolveu-se em função do modelo econômico capitalista e, como tal, não se preocupou com a 
preservação dos recursos naturais, geralmente vistos como ilimitados. Este trabalho faz parte de 
um projeto de iniciação científica, do CEFET-RN/Mossoró, intitulado “O poder público e as 
ações no âmbito da gestão dos recursos hídricos em Mossoró-RN” e procura discutir os impactos 
socioambientais advindos do crescimento urbano desse município, com ênfase na ocupação 
irregular das Áreas de Preservação Permanentes (APP) – definidas nos termos dos artigos 2º e 3º 
do Código Florestal, como aquelas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos naturais, proteger o solo e assegurar o bem estar das 
populações humanas. A metodologia empregada consta de revisão de literatura (livros, revistas, 
jornais), pesquisa in loco, imagens. Constatamos, a partir dos estudos que tratam do 
desenvolvimento econômico de Mossoró, que houve uma intensificação do uso destes recursos 
ao longo de sua história, causando impactos socioambientais de grandes proporções e, na maior 
parte, irreversíveis. Durante o processo de urbanização desse município, e até os dias atuais, as 
APPs foram constantemente ocupadas de formas inadequadas e irregulares pela população em 
geral, pelas empresas e pelo próprio poder público municipal. Portanto, o que se verifica 
atualmente são impactos ambientais causados ao rio Mossoró com graves conseqüências sociais, 
tais como: ocupação das margens, alteração e destruição da mata ciliar, assoreamento, 
inundações, poluições biológica, física e química do manancial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: APP, Gestão ambiental, Urbanização, Rio Mossoró, Desenvolvimento 
Sustentável. 
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A APROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE (APP) E AS AÇÕES 

DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL MOSSOROENSE 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

Desde a Revolução Industrial vive-se um modelo socioeconômico no qual os recursos 
naturais são vistos como ilimitados e usados para gerar lucro direto e imediato. Neste sistema de 
valores não é dada a devida importância para a natureza como componente fundamental para a 
vida.   

 
Nesse sistema, a cidade capitalista, via de regra, é extremamente excludente. Poucos são 

os que podem usufruir o que de bom ela pode oferecer. A exclusão social, marca registrada do 
processo de urbanização na economia capitalista, especialmente nas grandes cidades, terminará 
por “empurrar” os mais pobres para as piores porções do território urbano: as áreas de menor 
valor imobiliário, em face da localização e da ausência de serviços e infra-estrutura, além, muitas 
vezes, da situação de risco.  

 
Entretanto, em muitos casos, parcelas significativas dessa população passam a ocupar as 

áreas “livres”. Áreas, estas, destinadas a proteção ambiental, de uso comum da população, de 
proteção das drenagens naturais, de equilíbrio do clima, de proteção de fauna e flora. Sem os 
devidos cuidados, surgem as construções de equipamentos de uso coletivo (praças, parques, 
posto de saúde, escolas, dentre outros), agravando ainda mais os problemas sócio-ambientais 
vividos nas cidades. 

 
Neste artigo, discutimos a ocupação dessas áreas no município de Mossoró, no oeste do 

Rio Grande do Norte. Procuramos discutir como o poder público mossoroense tem se 
posicionado quanto a esse fato. A metodologia utilizada constou de uma revisão de literatura e 
de uma entrevista realizada com o Prof. Dr. Mairton França, da Gerência de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Mossoró. 

  
 

1. A URBANIZAÇÃO EM MOSSORÓ-RN 
 

Desde a década de 50 do século XX, nas cidades brasileiras, vem ocorrendo um cenário 
de contrastes, típico das grandes cidades do Terceiro Mundo. A criação e/ou expansão da 
maioria dos municípios brasileiros atropelou os modelos de organização do território e gestão 
urbana. O resultado tem sido o surgimento de cidades sem infra-estrutura e disponibilidade de 
serviços urbanos capazes de comportar o crescimento provocado pelo contingente populacional 
que migrou para as cidades. 

 
Neste contexto de cidades despreparadas para receber o imenso contingente de pessoas e 

absorver toda essa mão-de-obra, era de se esperar graves conseqüências negativas, como por 
exemplo, o colapso dos sistemas de transportes coletivos, os congestionamentos no trânsito, o 
aumento de processos erosivos, os assoreamentos dos rios e a impermeabilização do solo como 
fator desencadeador das inundações, a proliferação de habitações irregulares, a ocupação de 
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áreas de proteção ambiental, a precariedade do saneamento básico, a disseminação de favelas, o 
desemprego e a violência nos centros urbanos. 

Tudo isso se agrava quando consideramos que o capitalismo, através do mercado 
imobiliário, torna a ocupação um produto, uma mercadoria, beneficiando as classes 
economicamente privilegiadas através do acesso às áreas de melhor localização e dotadas de 
melhor infra-estrutura. Empurrando, desta forma, as classes de menor poder aquisitivo para a 
periferia das grandes cidades brasileiras. Periferia esta, caracterizada por lugares com topografia 
e condições geográficas menos vantajosas ou com restrições ambientais para ocupação regular, 
como por exemplo, as encostas dos morros, margens e fundos de vales de cursos d’água e outras 
áreas de risco, normalmente sem infra-estrutura e equipamentos urbanos. Ocorre, assim, o 
agravamento dos impactos sócio-ambientais nas cidades provocados pela ocupação irregular das 
áreas de interesse ambiental. 
 

No município de Mossoró, o segundo maior do Rio Grande do Norte, semelhante à 
maioria das cidades brasileiras, a urbanização se deu em função do crescimento econômico em 
fins do século XIX e durante o XX, quando essa cidade tornou-se centro de atração de 
populações de outras cidades e estados vizinhos. Tal população dirigiu-se para além dos limites 
impostos pela legislação ambiental. Assim, as margens do rio Mossoró foram ultrapassadas pelo 
tecido urbano, com a projeção de ruas não muito distantes das margens, aumentando as 
possibilidades de degradação nos trechos envolvidos pela urbanização. A consolidação da 
expansão é reforçada em razão da pavimentação e do asfaltamento de ruas, além da implantação 
de aparelhamento do sistema urbano como, por exemplo, escolas, creches, postos de saúde, 
linhas municipais de transporte entre outros. 

 
 

 

 
Figura 1: Ocupação das margens do rio Mossoró para assentamentos humanos.   

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

 
 

1157 
 

 
Figura 2: Ocupação de APP por empreendimento comercial 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mossoró 
 
A destruição da mata ciliar ao longo dos cursos d’água, na Bacia do rio Apodi-Mossoró 

vem aumentando significativamente o assoreamento dos canais. O escoamento de agrotóxico 
proveniente da agricultura, em particular da fruticultura irrigada que se desenvolve em alguns 
municípios ao longo de seu curso e a extração clandestina de areia em certos trechos de seus 
afluentes agravam a situação. Assim, estas áreas de expansão, onde existiam inúmeras regiões 
com matas preservadas com nascentes, foram aos poucos degradadas, surgindo loteamentos 
irregulares e a construção de condomínios. Muitas destas áreas foram transformadas em 
depósitos de lixo urbano, apesar de constituírem zonas de proteção ambiental no plano de 
zoneamento da cidade. Não é nenhuma surpresa, portanto, as inundações provocadas pelas águas 
do rio Mossoró durante a estação chuvosa. Em abril de 2008, por exemplo, de acordo com a 
imprensa local, centenas de famílias, cerca 2,5 mil pessoas, ficaram desabrigadas em função da 
elevação das águas desse rio. 

 
 

 
Figura 03: Centro urbano de Mossoró durante a cheia de 2008 

Foto: Alcivan Costa.  
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Deve-se registrar, entretanto, que o uso inadequado de áreas públicas de interesse 
ambiental não se restringe apenas aos assentamentos irregulares, mas atinge bairros considerados 
“nobres”, onde ocorrem abusos de incorporação de parcelas de áreas públicas aos imóveis 
particulares. O próprio Estado, aqui no sentido lato, patrocina verdadeiros absurdos ao 
desrespeitar a legislação de forma flagrante, construindo de forma irregular ou mesmo cedendo 
áreas de interesse da comunidade para organizações diversas. 

 
 

2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: AS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE (APPs) 
 

A legislação ambiental brasileira é bastante abrangente e avançada. Se fosse realmente 
respeitada, o meio ambiente no nosso país estaria hoje bastante protegido e o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental, tão cobrado por todos, poderia ocorrer de forma equilibrada e 
sustentável. Problemas associados à cultura local, ausência do Estado na fiscalização e punição, 
a corrupção, os investimentos públicos e privados, dentre outros motivos, permitem que a 
legislação mesmo sendo moderna torne-se inócua, ou, no mínimo, pouco efetiva.  

 
Dada à extensão dessa legislação, restringiremos as nossas considerações às chamadas 

Áreas de Proteção Permanente (APPs). Essas Áreas surgiram a partir do Código Florestal, criado 
em 1934 e registrado em 1965.  

 
A Lei 4.771, de 15 de novembro de 1965, intitulada Código Florestal, estabelece 

medidas de proteção às florestas, sanções para o mau uso e regras para sua exploração 
econômica. O Código Florestal é um instrumento de relevância na definição do uso e ocupação 
do solo nos fundos de vales, pois assegura através de normas a preservação permanente da mata 
ciliar. Esta só poderá ser suprimida mediante autorização.  

No seu Art. 2°, consideram-se de preservação permanente, as florestas e demais formas 
de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal 
cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 
metros de largura;  

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 
metros de largura;  

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura;  

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros;  

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; (Redação dada pela 
Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
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c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua 
situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela 
Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de 
maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 
18.7.1989) 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a vegetação. 
(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos 
definidos por lei municipal,  e nas  regiões  metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o 
território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do 
solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.(Incluído pela Lei nº 7.803 de 
18.7.1989) 

Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do 
Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 

b) a fixar as dunas; 

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

h) a assegurar condições de bem-estar público. 

A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com 
prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social. 

 
A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser 

autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e 
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e 
locacional ao empreendimento proposto.  
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A supressão de que trata o caput dependerá de autorização do órgão ambiental estadual 
competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio 
ambiente. 

 
 A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área urbana, 

dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que o município possua 
conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do 
órgão ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico.  

 
O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto 

ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de preservação permanente. 
Ele indicará previamente à emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de 
preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas 
pelo empreendedor.  
 
3. AS APPs E A GESTÃO AMBIENTAL EM MOSSORÓ 
 
 Através de entrevista com o Prof. Dr. Mairton França, da Gerência de Gestão Ambiental 
do município de Mossoró, obtivemos informações importantes com relação à apropriação de 
APPs nessa cidade, bem como as ações que o poder público municipal vem tomando para 
reduzir esses impactos.  
  

 De acordo com o Gerente de Meio Ambiente, uma das primeiras questões que foram 
tratadas na atual administração municipal foi a elaboração de um Plano Diretor, no qual foi 
delimitado geograficamente quais são as APPs que cruzam a cidade, bem como a sua extensão. 
Demarcou-se uma faixa de 100 metros que é exatamente o que o Código Florestal determina. 
 
  É feito um monitoramento da ocupação dessas áreas através de um barco, no qual além 
do piloto, vão um técnico da gerência e um estagiário. Nesse momento estamos sem estagiário é 
um estagiário, geralmente um aluno do CEFET. Essas três pessoas fazem três circuitos na 
cidade: um deles começa na barragem do Genésio, vai até o Alto da Conceição, basicamente até 
a barragem central, daí até as Barrocas. Na Ilha de Santa Luzia que é feito pelo canal. A função 
desse monitoramento é perceber uma edificação logo no inicio, logo em sua fundação. Caso seja 
encontrada, é encaminhada uma denúncia até o IDEMA e para o Ministério Público. 
 
 Quando se trata de uma obra civil, é encaminhada a denúncia para a Gerência de 
Urbanismo e esta fiscaliza e embarga a obra. O Gerente salientou que, em geral, uma obra só 
pode começar a ser erguida, mediante o licenciamento urbanístico. Não havendo este 
licenciamento então não pode existir obra, desmatamento da área, cerca ou aterro. Com relação 
às APPs, a Gerência de Urbanismo trabalha em sintonia com a Gerência de Gestão Ambiental, 
de maneira forma tal que nunca são dadas licenças para construções em APPs. “As que se vê por 
ai são clandestinas”, afirma Mairton França. 

 
O Prof. Mairton também comentou que muitas vezes ocorre um atraso nas vistorias feitas 

pelo IDEMA, permitindo que a obra continue naturalmente mesmo depois de ter sido embargada 
pela Gerência de Urbanismo. A Gerência acompanha as visitas com os técnicos do IDEMA. É 
feita uma reunião com o empreendedor e ele se compromete a recuperar a área remanescente e 
não fazer construções. É o que chamamos de compensação ambiental. Não é uma reposição do 
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ambiente como ele estava originalmente, mas é uma compensação que o empreendedor tem por 
obrigação fazer. 

 
Há também aqueles empreendimentos que ocorrem em terras invadidas pelas pessoas. Lá 

são construídas as casas com quintais voltados para o rio, desenvolvem plantações, criam 
animais, lavam roupas, etc. É comum também fazerem o “puxadinho” para algum familiar. Em 
casos como esses, a Promotoria do Meio Ambiente determina até onde ele pode ocupar, e quanto 
deve recuperar e preservar. 

 
O Gerente de Gestão Ambiental também salientou que o que ocorre em Mossoró também 

ocorre em outras partes do mundo, pois as pessoas procuram as margens do rio para construir 
suas casas, para realizar sua produção e sobreviverem. No Brasil, o Código Florestal, quando foi 
aprovado, não foi levado ao conhecimento das pessoas e nem dos governos, faltando, assim, uma 
política de divulgação e de conscientização sobre a importância desse documento. Ainda hoje as 
pessoas se surpreendem ao saberem que existe uma Lei da década de 1960 que proíbe a 
ocupação das margens dos rios. 

 
Portanto, tudo leva a concluir que, apesar do avanço da legislação ambiental e dos 

mecanismos possíveis de serem empregados para evitar maiores danos, além do esforço dos 
poderes públicos municipais em minimizar os efeitos deletérios sobre esses recursos naturais, 
mais cedo ou mais tarde medidas mais radicais e onerosas deverão e terão de ser tomadas com 
relação ao ordenamento do território. Isso vale não só para Mossoró, mas também para outras 
cidades que cresceram desordenadamente, sem um planejamento, e se tornaram objeto de 
acumulação de riquezas através das ações do mercado imobiliário. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta uma possibilidade de utilização do rejeito do caulim e do granito 
gerado 
pelas mineradoras provenientes da região da Província Pegmatítica de Borborema do 
Seridó (RN e PB), na fabricação de piso cerâmico, como fonte alternativa de matéria-prima 
para esse setor, possibilitando também uma diminuição no impacto ambiental. As 
matérias-primas foram moídas e passadas na peneira de malha 325 e feitas análises físico-
mecânicas e químicas. Sendo preparadas 3 formulações de percentuais diferentes. Os 
corpos de prova foram preparados por prensagem uniaxial, sinterizados a 1210°C, 1240°C 
e 1270°C e submetidos aos ensaios físico-mecânicos para verificação da absorção de água, 
densidade aparente, porosidade aparente e resistência à flexão. Na formulação F1 a 1270°C 
obteve-se absorção de água de 0,24 % e módulo de resistência de ruptura de 38 MPa e na 
formulação F2 a 1240°C foi obtido valores de absorção 
de água de 0,29 % e módulo de resistência a ruptura de 33 MPa. Segundo a ISO 13006, a 
formulação F1 a 1270 ºC apresentou características técnicas de porcelanato, enquanto que 
a formulação F2 a 1240 ºC, as de grês. Portanto, verificou-se a viabilidade técnica da 
incorporação dos rejeitos do caulim e granito na massa cerâmica para produção de 
porcelanato. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Porcelanato, Grês, Rejeito de caulim, Rejeito de granito. 
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UTILIZAÇÃO DOS REJEITOS DO CAULIM E GRANITO NA FABRICAÇÃO DE 
PISO 

CERÂMICO 
 

 
INTRODUÇÃO 
O Brasil detém cerca de 28 % das reservas mundiais de caulim, com reservas de feldspato 
suficientes para suprir o consumo interno por mais de 400 anos.[1] Estas matérias-primas 
são empregadas em vários setores da indústria e do comércio, cabendo destaque à indústria 
cerâmica, para fabricação de porcelanas e sanitários, pisos e revestimentos, restaurações 
dentárias, entre outros.[2] Na região nordeste, as principais indústrias mineradoras de 
caulim estão instaladas na região da Província Pegmatítica de Borborema do Seridó, 
localizada nos municípios do Equador (RN) e Junco do Seridó (PB).[3] O caulim é 
formado essencialmente pela caulinita, apresentando em geral, aparência branca devido ao 
baixo teor de ferro, é um suporte fundamental de óxido de alumínio (Al2O3), o qual, 
durante a fase de vitrificação da peça, regula as reações de equilíbrio durante a formação 
da fase vítrea.[4] Também, durante a queima em temperaturas superiores a 1000 ºC, 
quando a relação Al/Si se apresenta de forma equilibrada (> 1:1) toma parte na formação 
da mulita (Al2O3. 2SiO2), devido à sua estrutura, atua como esqueleto para os produtos 
resultantes, além de contribuir para o aumento da resistência mecânica e redução da 
deformação piroplástica durante o processo de queima.[4] [5] A indústria do granito do 
estado do Rio Grande do Norte produz uma quantidade razoável de rejeito, ainda não 
quantificado no estado, cujo uso em massas cerâmicas pode não só amenizar um grave 
problema ambiental como também significar uma fonte alternativa de matéria-prima para o 
setor cerâmico. [6] O granito é uma rocha ígnea, constituída principalmente por feldspatos, 
quartzo e micas. Em geral, resíduos de granito apresentam um comportamento não plástico 
e, tal como a grande maioria dos materiais cerâmicos tradicionais, seus constituintes 
químicos majoritários, expressos na forma de óxidos, são a sílica (SiO2) e a alumina 
(Al2O3), seguidas pela cal (CaO) e os óxidos alcalinos (Na2O, K2O). [6] A indústria de 
revestimentos cerâmicos vem passando por um grande aumento na produção de 
porcelanatos e grês polidos nos últimos anos, devido o elevado valor agregado desses 
materiais. Em 1996 apenas uma empresa produzia porcelanato no país, no entanto, 
atualmente, várias empresas produzem tanto porcelanato como grês polido, atingindo em 
2006 uma produção de 33 milhões de m2. [7] A demanda contínua por maiores índices de 
produtividade na economia mundial levou ao rápido decréscimo dos recursos naturais e ao 
mesmo tempo, à geração de grandes quantidades de resíduos e subprodutos, a maioria 
deles não sendo reciclados diretamente. Nos últimos anos, diferentes setores industriais 
têm sido mencionados como fonte de contaminação e poluição do meio ambiente, devido 
às enormes quantidades de resíduos produzidos. [8] Varias pesquisas têm sido dedicadas 
ao estudo da reutilização de resíduos da indústria de mineração e beneficiamento de 
minérios, como matérias-primas alternativas para a indústria de cerâmicas tradicionais. A 
utilização destes materiais para a obtenção de um produto apresenta, dentre outras, a 
vantagem de diminuir a quantidade de rejeito a ser descartada na natureza, além de agregar 
valor a um resíduo indesejável e possibilita também gerar novos empregos. [9] O 
porcelanato é um revestimento cerâmico com absorção de água inferior a 0,5% e elevada 
resistência mecânica. É caracterizado por uma microestrutura densa, constituída por fases 
cristalinas, mulita e quartzo, em quantidade minoritária, imersas em uma fase vítrea 
majoritária. No mercado atual pode ser classificado como esmaltado ou técnico (polido ou 
não). [10] 
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A tabela I apresenta as classificações técnicas para cada tipo de material cerâmico de 
revestimento. 
 
Tabela I- Classificação técnica dos revestimentos cerâmicos segundo a norma ISO 13006 
 
ISO 13006 AA (%) Tens. de ruptura 

(Mpa) 

Produto Uso 

recomendado 

1a 0 - 0,5  35 - 50 Porcelanato Piso e parede 

1b 0,5 - 3 30 - 45 Grês Piso e parede 

2a 3 - 6 22 - 35 Semi-Poroso Piso e parede 

2 b 6 - 10 15 - 12 Poroso Piso e parede 

 
Este projeto tem como objetivo a utilização do rejeito do caulim e granito gerado pelas 
minas das regiões de Equador-RN e Parelhas-RN, visando o melhor aproveitamento desses 
resíduos na fabricação de piso cerâmico. 
 
2 – MATERIAIS 
Foram utilizadas três matérias primas básicas: argila plástica, rejeito de caulim e rejeito de 
granito, totalizando em três formulações diferentes chamadas de F1, F2 e F3. Cada 
formulação teve em torno de seis corpos de prova sinterizados em três temperaturas 
diferentes. A argila plástica e o caulim foram coletados e extraídos respectivamente da 
mina Pedra Redonda, situada no município de Equador, no Rio Grande do Norte e 
beneficiado pela a empresa ARMIL MINERAÇÃO, no Junco do Seridó na Paraíba. As 
amostras do granito foram coletadas em uma mina no município de Currais Novos, no Rio 
Grande do Norte, pertencente à empresa Barra Verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela II - Composição química do granito 
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Tabela III – Composição química do rejeito do caulim 
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Tabela IV – Composição química da argila 

Rejeito de 

caulim 

Resultados (%) 

SiO2 77,709 

Al2O3 17,026 

K2O 3,877 

Fe2O3 0,503 

MgO 0,201 

SO3 0,146 

Mno 0,108 

CaO 0,072 

P2O5 0,036 

Rb2O 0,033 

CuO 0,023 

ZnO 0,022 

Nb2O5 0,016 

Y2O3 0,014 

ZrO2 0,014 
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Tabela V - Formulações para piso cerâmico 
Material F1 F2 F3 
Argila 30% 40% 50% 
Rejeito de 
Caulim 

20% 20% 20% 

Rejeito de 
granito 

50% 40% 30% 

 
 
3 – MÉTODOS 
As formulações F1, F2 e F3 de massa foram submetidas à moagem via úmida em moinho 
planetário. Adicionou-se 0,25 % de silicato de sódio como defloculante e a quantidade de 
água adicionada foi de 38 %, em massa, para todas as composições. Logo foram 
peneiradas em malha de 200 mesh e em seguida foram colocadas para secar em estufa a 
110 °C. Após secagem, a matéria-prima foi moída manualmente com o auxílio de pestilo e 
graal, peneirada em malha de 65 mesh para desaglomeração; adicionando-se 8-10% em 
massa de água e passada novamente em peneira 10 mesh para granulação. A compactação 
de massas cerâmicas foi realizada em uma prensa hidráulica de capacidade de 15 t. A 
secagem dos corpos de prova foi feita em estufa à temperatura de 110 °C por 24 h. 

Argila Resultad os (%) 

SiO2 53,406 

Al2O3 42,051 

Fe2O3 1,617 

TiO2 1,461 

K2O 0,379 

CaO 0,356 

MgO 0,311 

SO3 0,096 

ZrO2 0,096 

Cr2O3 0,061 

P2O5 0,050 

Mno 0,040 

CuO 0,033 

ZnO 0,027 

Nb2O5 0,014 
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Os corpos de prova foram sinterizados em um forno elétrico nas temperaturas de 1210 °C, 
1240 °C e 1270 °C. O patamar adotado foi de 15 minutos e a taxa de aquecimento 20 
°C/mim. Após esse procedimento, foram realizados ensaios de retração linear de queima, 
absorção de água, porosidade aparente, densidade aparente e tensão de ruptura à flexão de 
três pontos. 
 
4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Os parâmetros de classificação das placas cerâmicas é a absorção de água e a resistência à 
flexão, que têm influência direta sobre outras propriedades do produto. A resistência 
mecânica do produto, por exemplo, é tanto maior, quanto mais baixa for a absorção de 
água e a porosidade.  
Tabela II (Composição química do granito): Trabalha-se, geralmente, com vários tipos de 
feldspatos: O ortoclásio (KAlSi3O8) silicato de potássio e alumínio, K2O- 16,9%; Al2O3 
– 18,4% e SiO2 – 64,7%; a sanidina é uma variação do ortoclásio de alta temperatura, e 
admite em sua fórmula o sódio substituindo o potássio. Essa substituição vai até 50%, se 
exceder essa taxa, o mineral é denominado anortoclásio. Existem a Celsiana que se trata de 
um silicato de alumínio e bário, (BaAl2Si3O8) e hialofana, onde o bário substitui 
parcialmente o potássio, (K, Ba) (Al, Si)2 (Si2O8). O plagioclásio é uma espécie de 
alumínio silicato, com sódio e cálcio. Esses minerais formam uma série completa de 
solução sólida. O potássio encontra-se presente em quantidades significativas, à medida 
que se aproximam da extremidade da albita. Devido ao potássio ser um elemento não 
compatível no processo de cristalização magmática entrando tardiamente nas estruturas 
mineralógicas [11]. Portanto, devido à presença de 5,79% de K2O e 2,68% de Na2O pode-
se classificar a composição do granito trabalhado como sendo potássico devido a maior 
presença do mesmo. Os resíduos de rochas ornamentais são ricos em compostos fundentes 
(K2O e Na2O) que auxiliam na formação de uma fase vítrea durante o processo de 
sinterização. A fase vítrea é responsável pela inertização/encapsulamento de resíduos 
tóxicos e metais pesados. [12]  
Tabela III (Composição química do resíduo do caulim): O resíduo de caulim contém SiO2 
e Al2O3 como principais constituintes e Fe2O3 e K2O em menores proporções. Observa-
se uma elevada quantidade de fundentes (particularmente K2O) no resíduo. O resíduo de 
granito também contem SiO2 e Al2O3 como principais constituintes. 
Tabela IV (Composição química da argila): Segundo Santos, a argila considerada de boa 
qualidade é a que apresenta boa plasticidade e queima branca (baixo teor de Fe, 1,67% do 
total da massa) na temperatura de 1300 °C, podendo assim ser usada para a fabricação de 
porcelanato, pois além da boa qualidade, a mesma possui uma composição química 
apropriada, apresentando quantidades consideráveis de (53,406%) SiO2, (42,051%) 
Al2O3, (0,39%) K2O, (1,617%) Fe2O3, (0,311%) MgO e (0,356%) CaO. 
Na tabela VI, a formulação F1 (absorção de 2,85% e resistência de 21,93 MPa) sinterizada 
a 1210°C e F1 (absorção de 1,36% e resistência de 28,01 MPa) sinterizada a 1240°C; e na 
tabela VII a Formulação F2 (absorção a 0,65% e resistência de 31,62 MPa) sinterizada a 
1270°C resultaram num grês, visto que apresentaram valores de absorção aparente e tensão 
de ruptura fora das especificações da Norma 13006 para porcelanato (baixa absorção e 
resistência à flexão de três pontos), podendo ser melhor observado nos gráficos 3 e 4. 
Na tabela VIII, a formulação F3 (absorção a 3,08% e resistência de 24,85 MPa) sinterizada 
a 1240°C obteve valores dentro da norma ISO 13006 que caracteriza o grupo dos Semi-
porosos. 
 

Tabela VI – Média dos resultados dos ensaios físico-mecânicos para F1 
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Tabela VII – Média dos resultados dos ensaios físico-mecânicos para F2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela VIII – Média dos resultados dos ensaios físico-mecânicos para F3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A massa específica das formulações F1, F2 e F3 apresentaram índices bastante parecidos, 
principalmente nas temperaturas de sinterização de 1240°C e 1270°C. Quanto maior a 
massa específica aparente, menos poros irá apresentar o corpo cerâmico porque será mais 
compacto e, consequentemente, poderá apresentar maior resistência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A formulação F3 apresentou uma maior absorção de água, absorvendo 6,05% depois de 
sinterizada a 1210°C, 3,08% na sinterização a 1240°C e aproximadamente 2,30 % na 
sinterização a 1270°C. A formulação F2 apresentou absorção menor que a formulação F3 e 
maior que a formulação F1, sendo seus valores aproximadamente 4,77% a de 1210°C, 
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2,62% na temperatura de 1240°C e 0,69% em 1270°C. A formulação F1 foi a que 
apresentou o menor índice de absorção porque absorveu 2,85% as amostras de 1210°C, 
1,36% as de 1240°C e 0,24% a de 1270°C. Levando-se em consideração a tabela I, apenas 
a formulação F1 sinterizada a 1270°C se enquadra nas características de absorção de um 
porcelanato; a formulação F2 sinterizada a 1270°C caracteriza-se como grês e as demais 
não obtiveram porosidade e/ou resistência suficiente para enquadrar-se nas especificações 
do piso cerâmico, de acordo com a norma ISSO 13006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A formulação F1 apresentou a menor porosidade da temperatura de 1210°C (5,18%), 
2,34% a 1240°C e 0,41% a 1270°C (a menor porosidade de todas as formulações e 
temperaturas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ensaio de flexão de 3 pontos revelou que as amostras mais resistentes foram aquelas 
pertencentes a formulação F1 sinterizada a 1270°C (38,84 MPa). Essa formulação possui 
uma maior quantidade de granito (50%). Quanto maior a quantidade de granito, maior será 
a quantidade de vidro formado durante a queima, proporcionando maior compactação e 
provavelmente favorecendo a formação de mulita em maior quantidade. Isso explica a alta 
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resistência obtida por essa formulação sinterizada a 1270°C (temperatura superior ao da 
praticada na indústria, que está entre 1210°C e 1230°C para porcelanato). A quantificação 
da fase mulita, neste caso, só poderia ser comprovada se analisado a microestrutura via 
MEV. Os gráficos anteriores mostram que essas amostras possuem os menores índices de 
absorção e porosidade, podendo explicar a sua alta resistência se comparada com as 
demais. Na sinterização a 1210°C, a formulação F2 apresentou maior resistência (24,42 
MPa), enquanto que a F1 resultou em 21,93 MPa e a F3 com 20,98 MPa. A F1 ainda 
apresentou maior resistência (28,01 MPa) na temperatura de 1240°C enquanto que as da 
F2 
apresentou 25,87 MPa e F3 com 24,85 MPa; mesmo assim, sua resistência permanece 
abaixo da norma que define como um porcelanato as amostras que têm resistência entre 35 
e 45 MPa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
Obteve-se nas formulações F3 sinterizada a 1240°C uma absorção de 3,08 % e resistência 
à flexão de 24,85 MPa; e F2 sinterizada a 1210°C uma absorção de 4,77 % e resistência de 
24,42 MPa; identificandoas no grupo dos pisos cerâmicos semi-porosos. Ainda na F2, 
sinterizada a 1270°C, a absorção é de 0,69% e a resistência à flexão é de 31,62 MPa, 
estando de acordo com as especificações da norma para o grês. Por fim, a F1 sinterizada a 
1270°C obteve absorção de 0,24 % e resistência à flexão de 38,84 MPa, podendo ser 
classificado como porcelanato. Os ensaios realizados neste trabalho indicam que a massa 
cerâmica preparada com rejeito de caulim e rejeito de granito pode ser fonte para material 
de piso cerâmico do tipo porcelanato, grés e semi-poroso, quando sinterizados a 
temperaturas superiores a 1240°C. 
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RESUMO 
O crescimento da exploração e produção de petróleo on shore é uma das atividades que mais 
provoca degradações ou danos ambientais, exigindo políticas públicas de gestão ambiental 
eficientes. Um dos instrumentos jurídicos de gestão ambiental pública é a compensação 
ambiental, disposta em diversos diplomas legais. A compensação ambiental consiste numa 
indenização prévia do empreendedor/poluidor pela significativa degradação causada ao meio 
ambiente decorrente da atividade exercida. Diante disto o presente trabalho partiu da seguinte 
questão: como são aplicados na prática pela administração pública os recursos decorrentes da 
compensação ambiental advindos do setor de E&P de petróleo on shore no RN? O objetivo deste 
trabalho é apresentar os subsídios teóricos que norteiam a pesquisa em andamento. Este artigo 
apresenta o resultado de uma pesquisa exploratória, realizada por meio de levantamentos 
bibliográficos, documentais e legais. Dentre esses documentos pesquisados estão artigos 
científicos, livros, documentos do órgão ambiental estadual, além dos textos legais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Compensação Ambiental, Gestão Pública, Petróleo, On Shore. 
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COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NO SETOR DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE 
PETRÓLEO ON SHORE 

 
 
1 INTRODUÇÃO 
Na atualidade, as preocupações com o meio ambiente assumem proporções cada vez maiores, em 
virtude dos efeitos causados pela ação humana sobre os recursos naturais existentes. 
 
A exploração de petróleo caracteriza-se como uma das mais importantes atividades econômicas 
no mundo e com forte impacto econômico nas regiões que abrigam reservatórios.  
 
No RN localiza-se o maior reserva terrestre de petróleo no Brasil. Essa atividade petrolífera 
injetou ao longo das últimas três décadas uma enorme gama de recursos financeiros, gerando 
empregos e renda para a população. Porém o impacto ambiental é bastante significativo, 
exigindo políticas de gestão ambiental que minimizem e repare os danos causados à natureza. 
Assim para que haja desenvolvimento econômico levando em consideração a qualidade do meio 
ambiente, se faz necessário implementação, pela administração pública, de uma política 
ambiental que defina estratégias de ação e providências institucionais e jurídicas que protegem a 
natureza através de leis ambientais (MAGLIO E PHILIPPI JR, 2005). 
  
Dentre os diversos instrumentos jurídicos de gestão ambiental, destacamos o instituto da 
Compensação Ambiental, prevista no art. 36 da Lei nº 9.985/2000 que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e regulamentado pelo Decreto nº 5.566/05 e no 
art. 23 da Lei Complementar Estadual do RN 272 /04.  
  
A compensação ambiental ocorre durante procedimento administrativo de licenciamento 
ambiental, quando o órgão ambiental considera que determinado empreendimento é de 
significativo impacto ambiental , com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA de acordo com o art. 36 da lei do SNUC e o art. 22 da lei complementar 
272/2004. Desta forma a administração pública age de forma a gerenciar preventivamente as 
conseqüências ambientais decorrentes das atividades que poderão causar significativa 
degradação ao meio ambiente. 
 
Assim, juridicamente a compensação ambiental consiste numa indenização prévia do 
empreendedor/poluidor pela significativa degradação causada ao meio ambiente decorrente da 
atividade que exerce através de uma porcentagem, recolhida aos cofres públicos, que deverá ser 
aplicada em prol do meio ambiente. 
         
 A norma federal supracitada obriga aos empreendimentos de significativo impacto ambiental a 
recolherem recursos aos cofres públicos, cujo percentual é de 0,5% no mínimo. Esses montantes 
são totalmente vinculados às Unidades de Conservação - UCs. Já a Política Estadual do Meio 
Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, lei complementar nº 272/04 determina, em seu art. 
23 o percentual mínimo (0,5%) e máximo (5%) dos custos totais que o empreendedor tem por 
obrigação a adotar em compensação ambiental. Mas diferencia-se da norma federal, pois abre 
mais opções de aplicação dos recursos incluindo além das Unidades de Conservação - UCs, que 
tem garantido um percentual mínimo de meio por cento, que os recursos sejam para apoiar e 
executar outras medidas ambientais, de acordo com art.23, § 1 °, da Lei Complementar Estadual 
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272/2004 abaixo relacionado: 
I – regularização fundiária e demarcação das terras;  
II – elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;  
III – aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção 
da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;  
IV – desenvolvimento de estudos e pesquisas necessários à criação de nova unidade de 
conservação ou para o manejo da unidade e área de amortecimento;  
V – implantação de programas de educação ambiental; e  
VI – financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade afetada.  
 
Diante do exposto, percebe-se que a lei estadual amplia as opções de reparação, numa atitude 
bastante louvável, porém há de se ter cautela com a aplicação destes recursos por parte dos 
administradores, pois todas as ações devem ter em vista os princípios da prevenção e do 
desenvolvimento sustentável.   
  
Desta forma esta pesquisa pretende responder a seguinte problemática: como são aplicados na 
prática, pela administração pública, os recursos decorrentes da compensação ambiental advindos 
do setor de E&P de petróleo on shore no Rio Grande do Norte? Nesse sentido, o objetivo desse 
trabalho é reunir subsídios para nortear a investigação da aplicação prática e do funcionamento 
da compensação ambiental como efetivo instrumento de gestão ambiental pública na promoção 
do desenvolvimento sustentável. Para responder tal problemática este artigo apresenta o 
resultado de uma pesquisa exploratória, realizada principalmente por meio de levantamentos 
bibliográficos, documentais e legais. Dentre esses documentos pesquisados estão, além da Lei nº 
9.985/2000, a Constituição Federal Brasileira, a Lei nº 6938/81 que trata da Política Nacional do 
Meio Ambiente e a Lei Complementar Estadual nº 272/04, que estabelece a Política Estadual do 
Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, primeiro produtor de petróleo em terra do 
Brasil.  Neste trabalho tratamos de breves notas sobre a compensação ambiental e os princípios 
do direito ambiental relacionados ao tema. A seguir, direcionamos a pesquisa aos documentos do 
Estado do Rio Grande do Norte, onde a exploração e produção de petróleo ocorrem com mais 
freqüência em terra.  
 
 
2 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: BREVES NOTAS  
 
Existe uma grande polêmica quanto à natureza jurídica da compensação ambiental devido a três 
diferentes interpretações que surgem no decorrer de seus artigos e parágrafos. 

A primeira interpretação compreende a Lei 9.985/2000, no § 1º do artigo 36, como sendo um 
tributo, considerando inconstitucionais as expressões “não pode ser inferior a meio por cento 
dos custos totais previstos na implantação de empreendimento” e “o percentual”. O qual 
confirmou a natureza jurídica indenizatória da compensação, pois os órgãos ambientais 
passariam efetivamente a exigir o pagamento de valores desproporcionais, e que irá incidir, 
sobre os custos totais do empreendimento, o que, evidentemente, inviabilizaria a execução do 
empreendimento. 
 
A segunda entende a compensação ambiental como um preço público, e a interpreta como 
pagamento que o empreendedor arca pelo uso dos recursos ambientais. 
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A terceira é da opinião que a compensação ambiental é uma reparação antecipada por danos de 
obras de grande porte, ou seja, setores bastantes impactantes. Como exemplo pode-se citar a 
exploração de petróleo que apesar de ser um setor de grande importância econômica, é uma 
atividade que está sujeita a acidentes ambientais, suprimem vegetação, pode altera os cursos 
d’água, escavam grandes volumes de terra e pode modificar o ecossistema de grandes áreas, 
necessitando assim que se haja uma reparação como forma de compensação.  
 
Analisando essas interpretações, e com base nos textos legais concluímos que a compensação 
ambiental se caracteriza pela reparação antecipada de danos, pois antes mesmo de a 
compensação ambiental ter a sua origem explicitada na Lei 9.985/2000 do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), ela já constava na Resolução CONAMA 10/87 e na 
Resolução CONAMA 02/96, ambas no art. 1º. Estas normas deixam clara a obrigatoriedade de 
reparação dos danos ambientais causados pela destruição de floresta e outros ecossistema por 
meio do licenciamento de obras de grande porte. 
 
Em 1997, o CONAMA revisou os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento 
ambiental por meio da Resolução 237, de forma a efetivar a utilização do sistema de 
licenciamento como um instrumento de gestão ambiental. A Resolução CONAMA 01/86 
consagrou o Estudo de Impacto de empreendimentos sujeitos ao licenciamento, determinando 
que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deve fazer a “definição das medidas mitigadoras dos 
impactos negativos” (art. 6º, III). Porém, alguns impactos não são possíveis de ser mitigado, daí 
a razão da compensação ambiental, como forma de reparação de danos. 
 
Entretanto, quando se é possível, a realização de um empreendimento de significativo impacto 
ambiental e neste houver perda representativa levando em consideração que a obra fora 
licenciada com fundamento no respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), a única 
alternativa possível é a compensação destas por meio da destinação de recursos para a 
manutenção de Unidades de Conservação ou criação de novas unidades. E conforme o artigo 2º 
da Resolução CONAMA 02/96, estabelece que o montante dos recursos a serem empregados na 
área a ser utilizada seja proporcional à alteração e ao dano ambiental a ressarcir e não poderá ser 
inferior a meio por cento dos custos totais previstos para implantação do empreendimento. 
 
Porém, mesmo que a compensação não estivesse prevista por mecanismos legais, ela faria parte 
do princípio da responsabilidade objetiva ambiental (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81). 
 
Conforme Machado (2005) antes de se aplicar o instituto da compensação ambiental, deve-se 
perguntar se os danos ambientais são compensáveis diante da perda da sadia qualidade de vida 
de todos e ao meio ambiente. 
 
3 OS PRINCÍPIOS E LEIS AMBIENTAIS RELACIONADOS À COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL 
 
Princípios são molas mestras de qualquer ciência e apesar da legislação ser bastante ampla no 
ordenamento jurídico nacional a existência de inúmeros princípios que conferem autonomia a 
compensação ambiental. 
 
3.1 PRINCÍPIOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
  
  O Art. 225 da Constituição Federal instituída em 1988 tem como principal objetivo 
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proteger o meio ambiente.  De acordo com esse artigo, percebe-se que tanto o Estado como a 
Sociedade deve garantir esse meio ecologicamente equilibrado e manter para as presentes e 
futuras gerações. 
 

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de                             
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988) .  
 

A Constituição, além de garantir a sustentabilidade do meio ambiente, procurou definir as 
competências ampliando ao seu texto diferentes artigos, disciplinando essa competência dos 
entes da federação para legislar e administrar.  
 
Diante do exposto, a União, Estados, Municípios e Distrito Federal possuem ampla competência 
para legislarem sobre matéria ambiental e também a se adequarem a legislação de acordo com a 
realidade de seu Estado.  Essa iniciativa teve como objetivo promover a descentralização da 
proteção ambiental. 
 
3.1.1 Princípio Poluidor-pagador (PPP) 
 
Tendo em vista que os recursos naturais estão se tornando cada vez mais escassos, é necessário 
que se tomem medidas preventivas, para que desse modo possa evitar o seu esgotamento. E 
como medida preventiva pode-se levar a cobrança do uso desses recursos, o qual obriga o 
poluidor a pagar pela a poluição que já foi causada ou pela que pode causar. Portanto, quanto 
menos houver a sua utilização menos se pagará por esse recurso. 
 
Apesar de o poluidor pagar pelo uso dos recursos naturais, na legislação brasileira não configura 
o direito de poluir mediante pagamento. Na verdade esse custo é uma forma de atuação 
preventiva, ou seja, é uma forma de adiantamento de pagamentos por danos futuros certos, que já 
fora previsto no estudo de impacto ambiental do empreendimento. 
 
A compensação ambiental possui características que se assemelham ao princípio do poluidor-
pagador (PPP), levando em consideração que essa compensação se dar pela indenização prévia 
onde se busca a reparação do dano ambiental originado por uma atividade/empreendimento que 
causa significativo impacto ambiental. 
 
Para melhor clareza desse princípio vale recorrer ao art. 225 da Constituição Federal, § 3º onde 
diz respeito à responsabilização de quem utiliza os recursos naturais a “reparar os danos 
causados” ao meio ambiente pela utilização para fins econômicos. 
 
3.1.2 Princípio da Responsabilidade Civil Objetiva 
 
No direito brasileiro a responsabilidade civil objetiva estabelece que a ação ou omissão, seja 
culposa ou dolosa, que causar prejuízo ao meio ambiente ou violar o direito de outrem, fará com 
que o agente seja responsável pela obrigação de reparar o dano que houver provocado. Portanto, 
basta apenas comprovar que esses danos foram provenientes da criação dessa atividade para que 
o agente independentemente da existência de culpa seja responsabilizado por sua reparação. 
 
Essa reparação dos danos ambientais ocorre por meio de contribuição de metas da conservação 
do equilíbrio ecológico e está dentro do princípio fundamental estabelecido pelo artigo 225 da 
Constituição Federal, onde designa que “ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 
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e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” e pela Lei da PNMA 6.938/81 o qual 
estabelece que o agente causador de danos ambientais terá que repará-los ou indenizá-los os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, efetuados por sua atividade independentemente 
de demonstração de culpa (Art. 14, § 1º).    

 
3.1.3 Princípio da Prevenção 
 
O princípio da prevenção do dano ambiental consiste no comportamento de afastar o risco 
ambiental, antecipando medidas para evitar agressões ao meio ambiente. Essa norma encontra-se 
previsto no artigo 225, caput, da Constituição Federal, quando compete ao Poder Público e à 
coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente às presentes e futuras gerações. 

 
Esse princípio indiscutivelmente tornou-se uma obrigação de prevenir ou evitar o dano ambiental 
antes que ele ocorra devido a sua reconstituição ser praticamente impossível. 

 
Sua aplicação se dá nos casos em que os impactos ambientais já são conhecidos, restando certo a 
obrigatoriedade do licenciamento ambiental e do estudo de impacto ambiental (EIA). 

 
3.2 LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

 
3.2.1 Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 
 
A Lei nº 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, foi a pioneira em ter a preocupação com a tutela 
ambiental e com a defesa ao meio ambiente. Conforme o disposto no art. 2º, a preservação, 
melhoria e recuperação ambiental propícia à vida... (grifo não presente no original). Essa lei 
visa à imposição ao poluidor da obrigação independentemente da existência de culpa de 
indenizar ou reparar os danos causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos 
ambientais com fins econômicos (art. 14, parágrafo 1º). 
 
E na falta do cumprimento da Lei, no art. 9º, inciso IX, a PNMA refere-se às penalidades 
disciplinares ou compensatórias das medidas necessárias à preservação ou correção da 
degradação ambiental. 

 
3.2.2 Compensação no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
 
A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, também conhecida como Lei do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), estabelece no seu Art. 1º critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão das unidades de conservação.  

 
Essas unidades têm como objetivo proteger os recursos naturais relevantes dos ecossistemas, os 
quais se dividem em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A primeira 
unidade visa “preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais” 
(art. 7º, § 1º).  A segunda unidade tem como objetivo básico “compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais” (art.7º, §2º). 

 
A Compensação Ambiental prevista no art. 36 da Lei 9.985/2000 (SNUC) sempre foi cercada de 
polêmicas pela sua natureza jurídica, no qual o montante de recursos a ser destinado pelo 
empreendedor baseou-se apenas no seu valor mínimo.  Nesse contexto fica explícita a 
obrigação de empreendimentos de significativo impacto ambiental a pagarem uma compensação 
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ambiental no valor mínimo de 0,5% de seus custos totais. Esse valor é destinado totalmente pelo 
órgão ambiental na implantação e ou/manutenção de unidades de conservação de Proteção 
Integral, fundamentado em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA. 

 
De acordo com o artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 e no seu regulamento ficará o empreendedor 
após análise de estudo de impacto ambiental obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, o qual o seu montante a ser destinado a 
essas áreas não poderá ser inferior a meio por cento. Esse percentual será fixado pelo órgão 
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 
empreendimento. 

 
As áreas de conservação a serem beneficiada serão definidas pelo órgão ambiental, de acordo 
com as propostas apresentadas no EIA/RIMA e o empreendedor poderá dar sugestões para a 
criação de novas unidades de conservação.  Quando o empreendimento afetar unidade de 
conservação específica ou zona de amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido após 
a autorização do órgão responsável por essa administração e a unidade afetada mesmo que não 
pertença ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação 
ambiental. 
 
3.2.3 Compensação ambiental na Política Estadual do Meio Ambiente do RN (PEMA) 
 
A Política Estadual do Meio Ambiente tem o objetivo de proteger, controlar e recuperar a 
qualidade ambiental, visando ao estabelecimento das condições necessárias para o 
desenvolvimento sustentável no Estado do Rio Grande do Norte. Instituída pela Lei 
Complementar nº 272, de 3 de março de 2004, tendo como base o enquadramento da legislação 
ambiental com a realidade do Estado.  
 
Apesar de já existe a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), o estado do Rio Grande do 
Norte criou a Política Estadual do Meio Ambiente (PEMA) para que fossem realizados de forma 
mais restrita as questões particulares locais, inseriu ou adaptou trechos da legislação federal, sem 
alterar as exigências já contidas, apenas adequando-as à realidade do estado vigente. 
 
Por conseguinte quando uma atividade vem a modificar o meio ambiente, pode-se aplicar a 
adoção de várias medidas compensatórias como já pressupõe a Lei Complementar Estadual 272 
no seu art. 21, onde o Poder Público Estadual tem autonomia de instituir outras áreas que não se 
caracterizem como unidades de conservação, porém são classificados como espaços protegidos 
em razão de seus tributos de valor ambiental, sócio-cultural, históricos ou turísticos. 

  
Diante disso fica claro no art. 23, incisos I e II, onde o estipula o valor mínimo, de meio por 
cento, dos custos totais a ser implantado no empreendimento e o qual apoiará a implantação e 
manutenção de unidade de conservação.  No máximo de 5% (cinco por cento), que será 
destinado a apoiar ou executar outras medidas ambientais de compensação à comunidade e aos 
ecossistemas atingidos.  
  
 3.2.4 Sistema Estadual de Unidades de Conservação no Rio Grande do Norte (SEUC) 

 
 A Lei Complementar 272, de 03 de março de 2004, estabelece que as Unidades Estaduais de 
Conservação da Natureza somente podem ser criadas por lei. Diferentemente do art. 22 da Lei 
Federal nº 9.985/2000 que estabelece que as unidades de conservação só possam ser criadas por 
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ato do Poder Público, porém no § 6º “[...] exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por 
instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade [...]”. 

 
Porém, no art. 18 da Lei Complementar 272, a SEUC visa à preservação e recuperação das áreas 
de reconhecido interesse ecológico, científico, histórico, cultural, arqueológico, arquitetônico, 
paisagístico ou turístico e no art. 2l mostra que o Poder Público Estadual poderá instituir Áreas 
de Interesse Especial que não necessariamente se caracterize como unidades de conservação. 

 
Dentre as Áreas de Proteção Ambiental no Estado do Rio Grande do Norte destacam-se:  
 

• Parque das Dunas: Essa área tem como objetivo a preservação e conservação dos 
recursos naturais do ecossistema das Dunas/Mata Atlântica/Tabuleiro Litorâneo;  

• APA Bonfim/Guaraíra: Essa APA tem o objetivo de ordenar o uso, proteger e 
preservar: os ecossistemas dunares, mata atlântica, manguezal; lagoas, rios e demais 
recursos hídricos; espécies vegetais e animais; 

• APA Jenipabu: Seu objetivo é ordenar o uso, proteger e preservar: ecossistemas de 
Praias, Mata Atlântica e Manguezal; Lagoas, Rios e demais recursos hídricos; dunas; 
espécies vegetais e animais;  

• APA Recifes dos Corais: Tem o objetivo de proteger a biodiversidade e a vida  
marinha presente na área com ocorrência de recifes e corais e suas adjacências; 

• Parque Estadual Pico do Cabugi: Essa Unidade tem o objetivo de preservar a 
formação geomorfológica do Pico do Cabugi e fauna e flora do ecossistema da 
Caatinga;  

• Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas; 
 

Outras unidades de Conservação em processo de criação são: Morro do Careca, Médio Assu, 
Cavernas na Região Martins. 

 
Vale ressaltar que para essas unidades de conservação fica estipulado a compensação ambiental 
por empreendimentos de significativo impacto ambiental o percentual mínimo de  0,5%, para 
apoiar a implantação e manutenção dessas unidades e até o limite máximo 5% do custo total. 
Esses valores serão destinados para apoiar ou executar outras medidas ambientais de 
compensação à comunidade e ao ecossistema atingido, previsto na Lei Complementar nº 272, 
instituída pela Política Estadual do Meio Ambiente, conforme art. 23, incisos I e II 
respectivamente. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
Analisando o sistema de compensação ambiental percebe-se que este instrumento consiste em 
uma importante ferramenta de gestão ambiental, caracterizada em forma de indenização prévia 
do empreendedor/poluidor pela significativa degradação causada ao meio ambiente decorrente 
da atividade exercida.  
 
Tendo em vista que não pode paralisar o desenvolvimento tecnológico e nem econômico do 
estado, a compensação ambiental poderá ser usada como uma forma de reparação antecipada por 
danos futuros certos. Partindo do referencial teórico ora apresentado a pesquisa se encaminhará 
com a análise dos documentos do órgão ambiental estadual e entrevistas junto aos operadores do 
sistema. 
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RESUMO 
O beneficiamento de diversos minerais é feito basicamente por processos gravimétricos, 
empregando principalmente a mesa vibratória, que são alimentadas pelo rejeito do jigue. As 
mesas vibratórias destacam-se por sua elevada eficiência na separação de minerais, característica 
que fez com que elas tenham atingido enorme popularidade e tornado-se um equipamento nobre 
na indústria mineral. As principais variáveis de operação das mesas vibratórias são: tamanhos e 
formas das partículas da alimentação, taxa de alimentação, inclinação do deque, vazão da água 
de lavagem, amplitude do movimento e freqüência, podendo ser beneficiados materiais com 
granulometrias variando de 4 mm até 300 mesh. Este trabalho se propõe a fazer uma revisão 
sobre o processo de beneficiamento gravimétrico em mesa vibratória. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Revisão, Beneficiamento, Gravimetria, Mesa vibratória.  
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CONCENTRAÇÃO GRAVÍTICA COM MESA VIBRATÓRIA: UMA REVISÃO  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O beneficiamento de diversos minerais é feito basicamente por processos gravimétricos, 
empregando principalmente a mesa de concentração vibratória, estas se destacam por sua 
elevada eficiência na separação de minerais. As principais variáveis de operação da mesa são: 
tamanhos e formas das partículas da alimentação, taxa de alimentação, inclinação do deque, 
vazão da água de lavagem, amplitude do movimento, e freqüência, podendo ser beneficiados 
materiais eficientemente com granulometrias variando de 4 mm até 300 mesh. O presente estudo, 
objetiva breve revisão literária sobre a mesa de concentração vibratória. 
 
BENEFICIAMENTO GRAVIMÉTRICO  
 
A concentração gravimétrica é uma das mais antigas formas de beneficiamento mineral, seus 
processos de separação mais primitivos, datam provavelmente de até 4.000 a.C (SAMPAIO; 
TAVARES, 2005).  
A concentração gravítica pode ser definida como o processo pelo qual partículas de diferentes 
tamanhos, formas e densidades são separadas umas das outras pela força da gravidade ou pela 
força centrífuga. Nas ultimas três décadas tem havido grande retomada de interresse na 
concentração gravimétrica, que se deve, em parte, às várias vantagens dos processos de 
concentração gravimétrica tais como alta capacidade de processamento, baixos custos de 
investimento e operação. Quando comparados com outros processos de concentração, são menos 
influenciados pela composição da água, não sofrendo qualquer influência de pequenas variações 
na composição química dos constituintes que se deseja separar. Não existe qualquer limitação 
quanto ao tamanho máximo da partícula para aplicação na concentração gravimétrica, podendo 
ser empregada a materiais com granulometrias nas quais a aplicação da flotação é inviável, 
tornando especialmente atraente na concentração de minérios.  
A concentração gravimétrica produz menor impacto ambiental quando comparada a outros 
métodos de concentração, incluindo-se perfeitamente nos preceitos atuais de “desenvolvimento 
sustentável”. Uma contribuição importante para a retomada do interesse na concentração 
gravimétrica tem sido dada pelos avanços tecnológicos na área nas ultimas décadas, sistemas 
modernos de controle têm colaborado para a otimização do desempenho de diversos 
equipamentos de separação tradicionais, permitindo contornar a principal limitação dos métodos 
tradicionais de concentração gravimétrica, que era a baixa eficiência na recuperação de partículas 
finas e ultrafinas. Existe ainda um potencial de ampliação da aplicação de processos 
gravimétricos no futuro, é o caso de alguns minérios de metais base, que hoje são quase 
universalmente concentrados por flotação. Outras aplicações recentes e com grande potencial de 
crescimento no futuro é a recuperação secundária de materiais, a descontaminação de solos e o 
beneficiamento de alimentos. A indústria alimentícia, faz amplo uso da concentração 
gravimétrica (SAMPAIO; TAVARES, 2005). 
 
No entanto alguma cautela deve ser usada na aplicação da concentração gravimétrica. Ela não é 
aplicável à separação de qualquer sistema de interesse, a separação de partículas por processos 
gravimétricos é resultado do movimento relativo de partículas em fluidos, que por sua vez 
depende de uma série de características do material particulado, como massa, tamanho, formato, 
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além da densidade. Na prática, minérios e materiais secundários são constituídos por grande 
número de componentes, cada um com diferentes densidades, tamanhos de partícula, formato, 
porosidade e massa. A facilidade ou dificuldade na separação de uma espécie mineral em relação 
à outra depende das diferenças relativas destas características. Na determinação da aplicabilidade 
de processos gravimétricos, é necessária a caracterização adequada do material, assim como a 
realização de ensaios preliminares (SAMPAIO; TAVARES, 2005). 
 
CARACTERIZAÇÃO PARA O BENEFICIAMENTO GRAVIMÉTRICO 
 
A caracterização das várias propriedades que influenciam o beneficiamento gravimétrico é útil 
para determinar as características necessárias para avaliar a aplicabilidade de métodos de 
concentração gravimétrica a um dado material. Técnicas das mais variadas - e que normalmente 
apenas necessitam de um pequeno volume de amostra - encontram-se disponíveis, podendo 
fornecer informações sobre a identidade dos compostos presentes, sua proporção, densidade, 
presença de elementos traços nos compostos de interesse, bem como características 
morfológicas, geométricas e texturais de grãos e partículas. Uma listagem das informações que 
podem ser obtidas na caracterização é apresentada na Tabela 1 (SAMPAIO; TAVARES, 2005). 
 

Tabela 1 – Características físicas e mineralógicas úteis no projeto e controle de operações 

de beneficiamento gravimétrico. 

Característica Técnica empregada 

Identidade das fases Microscopia óptica e eletrônica, difratometria 

Composição das fases Microssonda de raios-X e análise química em 
material lixiviado 

Análise modal (quantificação das 
fases presentes) 

Análise de imagens de microscopia, análise química 
e tomografia de raios-X 

Distribuição de tamanhos de grãos Lixiviação da matriz seguida de separação 
granulométrica, análise de imagens 

Textura do material Análise de imagens de microscopia 

Distribuição de tamanhos de 
partículas 

Peneiramento, sedimentação, elutriação, difração de 
raios laser. 

Formato de partículas Análise de imagens, permeametria, absorção 
gasosa. 

Densidades dos componentes Picnometria 

Espectro de liberação Análise de imagens de microscopia, tomografia de 
raios-X 

Distribuição densimétrica Ensaios de afunda-flutua e alternativos 
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A disseminação das fases presentes nas partículas e a distribuição densimétrica do material a ser 
processado é de especial interesse no beneficiamento gravimétrico. As diversas técnicas de 
caracterização apresentadas podem ser usadas com sucesso para quaisquer materiais que se 
deseja separar por intermédio de métodos gravimétricos. (SAMPAIO; TAVARES, 2005).  
 
APLICAÇÃO DE PROCESSOS GRAVIMÉTRICOS  
 
Aparelhos de concentração gravimétrica, desenvolvidos nas últimas décadas, têm reduzido 
significativamente os tamanhos de partículas correspondentes aos critérios de concentração 
dados por Taggart (1945), conforme ilustrado na Figura 1. 
 

 

Figura 1 – Limites de aplicabilidade de equipamentos modernos de concentração 
gravimétrica 

Para o caso da separação de um sistema binário de minerais, Taggart (1945) propôs um índice 
que combina os efeitos das densidades dos minerais constituintes e da densidade do meio, o qual 
é chamado de critério de concentração: 

Critério de concentração f-l
f-d

ρρ
ρρ

=  

 
Sendo: ρ d, 

ρ
l e 

ρ
f  as densidades dos minerais denso, leve e do fluido, respectivamente. 

A equação acima mostra que, quanto mais próxima for a densidade do fluido das densidades dos 
componentes que se deseja separar, maior é o valor do critério de concentração e mais fácil é a 
separação (SAMPAIO; TAVARES, 2005). 
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TAMANHO DE PARTÍCULA, EFICIÊNCIA E CUSTO 
 
Em geral, o tamanho máximo de partícula que pode ser processada é limitado somente pela 
capacidade mecânica de manuseio de cada equipamento. O limite inferior a aplicação da 
concentração gravimétrica é da ordem de 5 μm, que se deve às dificuldades associadas à pequena 
massa e quantidade de movimento da partícula e aumento das forças intermoleculares. O 
intervalo de tamanhos para o qual a concentração gravimétrica pode ser utilizada é mais amplo 
que o de qualquer outro processo como mostra a Figura 2. 
 

 
Figura 2 – Aplicabilidade de diferentes métodos de concentração gravimétrica em função 

da granulometria. 
Os limites mostrados na Figura 4 correspondem à separação de minerais pesados de gangas 
silicatadas. Os limites reais de aplicabilidade dos diversos processos dependem das densidades 
das fases constituintes e da forma das partículas. Os limites inferiores de tamanhos de aplicação 
de equipamentos de concentração gravimétrica – em especial aqueles divulgados pelos 
fabricantes – devem ser vistos com cautela. Estes equipamentos normalmente dizem respeito ao 
tamanho mínimo de partícula que o equipamento é capaz de recuperar no produto e não 
necessariamente ao tamanho de partícula que é capaz de realizar a operação (SAMPAIO; 
TAVARES, 2005). 
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CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS APARELHOS DE CONCENTRAÇÃO 
GRAVIMÉTRICA 
 
Uma variedade de aparelhos de concentração gravimétrica tem sido desenvolvida ao longo de 
mais de dois milênios. A Tabela 2 apresenta os principais aparelhos que são utilizados na 
atualidade.  

Tabela 2 – Classificação dos processos de concentração gravimétrica 

Mecanismo 
dominante 

Característica 
secundária 

Força de campo 
dominante Meio Aparelho  

Densidade 

Meio denso 

Gravitacional Úmido Coner Tambor 

Centrífuga Úmido 
Ciclone Vorsyl 

Dynawhirlpool Tri-Flo 
LARCODERMS 

Magnética Úmido Sep. Magnetogravim. 

Meio autógeno 
Gravitacional Úmido Separador Stripa 

Hidroseparador 

Centrífuga Úmido Ciclone autógeno 
Separador Knelson 

Estratificação 

Pulsação 
mecânica 

Gravitacional Úmido 

Jigue Hertz 
Jigue trapezoidal 
Jigue Bendelari 
Jigue circular 

Centrífuga Úmido Jigue centrífugo 

Pulsação 
pneumática Gravitacional Úmido Jigue Baum 

Jigue Batac 
Seco Jigue pneumático 

Película de 
água 

Sem oscilação 
Gravitacional Úmido 

Calha Simples 
Mesa plana 

Calha estranguladora 
Cone Reichert 

Centrífuga Úmido Espiral concentradora 
Concentrador Falcon 

Com oscilação Gravitacional 
Úmido 

Mesa concentradora 
Mesa Mozley 

Bartles-Mozley 
Concentrador Duplex 

Seco Mesa pneumática 
Centrífuga Úmido MGS 

 
Considerando o mecanismo dominante na separação, os diversos aparelhos podem ser 
classificados em três grupos principais; densidade, estratificação, escoamento em película de 
água. O primeiro grupo diz respeito aos processos em que as partículas são imersas em um banho 
contendo uma suspensão com densidade intermediária (meio-denso real ou autógeno), sendo que 
algumas partículas afundam e outras flutuam. Este grupo inclui os diferentes processos de 
separação a meio-denso, os quais estão entre os principais processos gravimétricos usados na 
indústria. O grupo cujo mecanismo dominante é a estratificação é formado por diferentes tipos 
de jigues, onde a separação da pulsação do fluido a direção da força de campo. O grupo mais 
numeroso de equipamentos de separação gravimétrica é aquele em que a concentração é 
realizada como resultado do movimento diferencial de partículas em escoamento em película de 
água. Processos de concentração gravimétrica podem ser classificados de acordo com o meio no 
qual é realizada a separação em concentração em meio-denso, hidráulica e pneumática.   
A escolha do equipamento ou processo mais adequado para uma operação específica depende de 
uma série de fatores, que incluem a granulometria, a taxa de alimentação, o estágio em que é 
empregado no circuito, o custo, a eficiência, etc. Normalmente a recuperação é o fator mais 
importante na escolha de equipamentos para separação de minérios. Aparelhos de concentração 
gravimétrica podem ser os mais adequados em um grande numero de situações, devido às suas 
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altas capacidades, baixos custos de operação e limitado impacto ambiental, permitindo a 
utilização no intervalo mais amplo de tamanhos de partículas que qualquer outro processo de 
concentração (SAMPAIO; TAVARES, 2005). 
 
MESA VIBRATÓRIA 
 
As mesas concentradoras tornaram-se o principal aparelho usado em diversas usinas de 
concentração de minérios (metálicos e de areias pesadas), sua elevada precisão de separação 
mantém, ela numa posição privilegiada nos estágios finais de concentração de uma variedade de 
minérios.  
As mesas concentradoras usadas atualmente são baseadas, essencialmente, na configuração 
desenvolvida e patenteada por Arthur Wilfley nos Estados Unidos em 1985, consistem de uma 
superfície plana com formato romboidal ou retangular, chamada de deque, esta superfície, 
coberta parcial ou totalmente por “retentores” (riffles), é oscilada com um movimento diferencial 
na direção desses. Ela apresenta inclinações reguláveis que variam tipicamente de 0 a 6º em 
relação à horizontal na direção transversal aos riffles, com uma pequena elevação no sentido 
oposto ao mecanismo que gera as oscilações. Água de lavagem é distribuída ao longo de toda a 
mesa, na extremidade junto à alimentação, formando uma película que escoa perpendicularmente 
aos riffles na direção transversal do deque (SAMPAIO; TAVARES, 2005). A figura 3 representa 
uma mesa concentradora do tipo Wilfley. 
 

 

 
Figura 3 – Mesa concentradora Wilfley 

 
O material a ser concentrado é alimentado em uma extremidade por meio de uma caixa de 
distribuição, e se espalha ao longo da mesa como resultado da agitação produzida pelas 
oscilações e pelo escoamento da água de lavagem, as oscilações são aplicadas de forma 
assimétrica, de modo a permitir o transporte diferencial das partículas no deque. 
As partículas que atingem a extremidade da parte coberta pelos riffles são descartadas em uma 
superfície lisa, onde são submetidas à ação da película de água em escoamento. As partículas 
densas são, então, descarregadas na extremidade oposta ao mecanismo de acionamento onde um 
desviador ajustável é normalmente usado para separá-los em um produto de alto teor e um misto. 
As partículas leves, por outro lado, são descarregadas ao lado oposto da alimentação. Devido ao 
efeito do tamanho de partícula na separação, uma superposição significativa normalmente ocorre 
das bandas de concentrado e rejeito na mesa. Partículas muito finas (lamas) presentes na 
alimentação e mantidas em suspensão pelo fluxo da água, tendem a reportar ao extremo oposto 
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da alimentação no deque, junto com a maior parte da água contida na polpa de alimentação e da 
água de lavagem (SAMPAIO; TAVARES, 2005). A Figura 4 ilustra o arranjo típico das 
partículas sobre a mesa. 
 

 

Figura 4 – Arranjo típico das partículas sobre uma mesa. 
As oscilações são aplicadas ao longo do eixo horizontal da mesa e produzem um movimento, 
que parte suavemente na direção de descarga do produto denso e termina abruptamente, com o 
objetivo de promover o escorregamento das partículas na referida direção, este caráter 
assimétrico das oscilações é responsável tanto pelo transporte das partículas na direção paralela 
que compõem o leito, permitindo a deposição das mais densas até o deque (SAMPAIO; 
TAVARES, 2005). 
As principais finalidades dos rifles são: formar cavidade para a formação de leitos por ação 
semelhante à jigagem; abrigar as partículas densas para transmissão das oscilações; expor as 
partículas grossas e leves ao fluxo transversal de água de lavagem após a estratificação. A 
estratificações das partículas entre os riffles se dá de maneira que as mais finas e densas se 
encontram próximo ao fundo e as mais grossas e leves mais próximas ao topo. Mesas 
concentradoras dispõem de um grande número de variáveis operacionais e de projeto mostrado 
na Tabela 3, as quais permitem otimizar a sua opção. 

Tabela 3 – Parâmetros que influenciam a operação de mesas concentradoras 

Variáveis de projeto Variáveis de operação 
Formato da mesa Tamanho das partículas da alimentação 

Material da superfície da mesa Forma das partículas da alimentação 
Configuração dos riffles Taxa de alimentação 
Freqüência dos golpes Concentração de sólidos da alimentação 
Amplitude dos golpes Vazão de água de lavagem 

- Inclinação do deque 
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As diversas variáveis operacionais apresentam grande interdependência, uma vez, que podem 
influenciar tanto a estratificação das partículas no leito, quanto o transporte do material sobre o 
deque (SAMPAIO; TAVARES, 2005). 
 
CONCLUSÕES 
 
Em consonância com suas variáveis de operação e de projeto a mesa de concentração vibratória 
apresenta-se viável a sua aplicação nas indústrias minerais do Rio Grande do Norte estado este 
que possui grande diversidade de minérios em seu subsolo, mostrando viável também sua 
aplicação na recuperação de materiais considerados secundários/rejeitos. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o estudo exploratório da flotação em bancada do minério de ferro 
com o objetivo de obter uma maior recuperação metalúrgica do minério e a redução do teor 
dos seus principais contaminates, sílica e fósforo no concentrado , tendo em vista a sua 
possível utilização em aplicações industriais e comerciais. 
O estudo apresenta resultados de flotabilidade em função da variação do pH sob um tempo 
de condicionamento,concentração do coletor e agitação da polpa constantes . 
Os resultados do processo mostraram que no pH 10 houve uma recuperação metalúrgica e 
mássica superior a 93% do minério de ferro,além de resultados satisfatórios na recuperação 
dos contaminantes .Esses resultados mostram uma tendência maior de flotação do minério 
de ferro em condições que propiciem a depressão do quartzo e fosfato mostrando ser 
possível separá-los. Portanto, novos estudos devem ser realizados para que sejam 
analisadas outras variáveis do processo,como: tempo de condicionamento, coletores e a 
água do processo verificando dessa forma a possibilidade de diminuir os custos e por 
conseqüência aumentar a viabilidade econômica do mesmo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Flotação, Ferro,Sílica.  
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ESTUDO EXPLORATÓRIO DA FLOTAÇÃO EM BANCADA DO 

MINÉRIO DE FERRO 
 

 
INTRODUÇÃO 

O ferro é o quarto elemento mais abundante da terra, depois do oxigênio, silício e do 
alumínio. Sua concentração na litosfera é de 4,2%, ocorre em alguns basaltos e meteoritos 
sendo difícil encontra-lo em sua forma nativa. O ferro foi um dos primeiros metais 
utilizados pelo homem, conhecido desde 4000 a.C. , mas só se tornou importante a partir 
de 8000 a.C., época em que o ferro era obtido por redução de óxidos com carvão vegetal 
em pequenos fornos. Os principais fatores que proporcionaram a sua enorme utilização até 
hoje são: a substituição do carvão de madeira pelo coque mineral permitindo expandir sua 
fabricação; a descoberta dos processos de transformação do ferro gusa em aço; estudos 
sobre o conhecimento das propriedades e dos os fenômenos magnéticos (DNPM,2001). 

Ao todo cerca de 300 minerais apresentam o Ferro como componente essencial, mas 
apenas os óxidos e hidróxidos possuem em grandes concentrações. Os principais 
representantes do minério de ferro são a hematita (Fe2O3), a magnetita (Fe3O4), a goethita 
(FeOOH), a siderita (FeCO3) e a chamosita (3FeOAlO3.3H2O). 

No Brasil, os minérios de ferro são classificados em dois grupos, o grupo de minério 
Hematíticos, que possui de 60% a 67% de ferro sendo utilizado na produção direita de 
sinter feed e o minério Itabirítico, contendo 50% a 60% de ferro (TEODORO,2004). As 
formações ferríticas bandadas denominadas itabirito ,compostas de sílica e hematita,são as 
principais fontes de minério de ferro no Brasil. Essas formações enriquecidas pelos 
processos geológicos possibilitaram a existência de itabiritos geológicos intercalados com 
hematita compactas revelando alto teor de ferro. O Brasil é o segundo maior produtor de 
minério de ferro com produção, em 2007,de 350 milhões  de toneladas o equivalente a  
18,42% da produção mundial sendo a China a maior produtora do  mundo com 600 
milhões de toneladas (DNPM,2008). 

 As principais reservas de minério de ferro do Brasil estão localizadas nos estados de 
Minas Gerais (63,1%), Pará (18%) e Mato Grosso do Sul (17,2%). Devido a grande 
variedade de minérios de ferro do país, principalmente hematíticos e itabiríticos, com 
predominância do segundo, com menor concentração de ferro, o tratamento aplicado pode 
não ser o mesmo.  

Dessa forma, faz-se necessário submetê-los a métodos de classificação para obter 
produtos em condições comerciais. No caso do beneficiamento destes minérios a prática 
industrial tem demonstrado que aplicação do método de flotação do tipo reversa, processo 
que utiliza um coletor e retira-se o constituinte de menor interesse no produto é a que leva 
aos melhores resultados em relação a recuperação e ao teor do mineral de maior valor 
econômico. De acordo com Lima (1998) ,esse tipo de flotação é aplicado nos seguintes 
casos: concentração de minérios de ferro não magnéticos pela flotação da sílica ou 
hematita; extração da sílica abaixo de 0,044 mm dos concentrados magnéticos; na 
obtenção de super concentrados para a redução direta como também da redução do nível de 
outras impurezas tais como, sílica, sódio, fósforo e enxofre. A presença dessas impurezas 
acaba prejudicando na produção de materiais, influenciando na sua estrutura e nas suas 
propriedades mecânicas.  

Um exemplo disso é a presença de fósforo, que liga-se a minerais como goethita e 
bauxita, formando complexos de baixa solubilidade, proporcionando uma produção de aço 
quebradiço e com fraturas, tornando-o pouco apreciado para a sua utilização nas indústrias 
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siderúrgicas, tornando-se um fator preocupante quando se trata da exportação e venda para 
as siderúrgicas. 
          A atividade industrial e extrativa do minério de ferro possui grande importância, seja 
na sua vasta aplicação sendo utilizado na produção de aço, ligas metálicas, na produção de 
ferramentas, máquinas, veículos de transporte, pontes e edifícios.  
 

 
MINÉRIO DE FERRO 

 
      As reservas mundiais de minério de ferro são da ordem de 340 bilhões de 

toneladas, de acordo com o Sumário Mineral 2008 ano-base 2007. A tabela 1 apresenta os 
principais países produtores de minério de ferro, sua produção e reserva nos anos de 2007 e 
2006.  

 
 

Tabela 1. Reserva e Produção Mundial 
Discriminação Reservas (1) (106t) Produção (103t) Reservas (1) (106t) Produção (103t) 

Países 2007 % 2007 2006(e) % 2006(e) % 
Brasil 33.233 9,8 354.674 26.130 7,1 317.800 18,8 

África do Sul 2.300 0,7 40.000 2.300 0,6 40.000 2,4 
Austrália 45.000 13,2 320.000 40.000 10,8 270.000 16 
Canadá 3.900 1,1 33.000 3.900 1,1 33.000 2 
China 46.000 13,5 600.000 46.000 12,4 520.000 30,8 

Estados 
Unidos 

15.000 4,4 52.000 15.000 4,1 54.000 3,2 

Índia 9.800 2,9 160.000 9.800 2,6 150.000 8,9 
Rússia 56.000 16,5 110.000 56.000 15,1 105.000 6,2 
Ucrânia 68.000 20,0 78.000 68.000 18,4 73.000 4,3 

Outros Países 60.767 17,9 154.326 102.870 28 127.200 8 
Total 340.000 100 1.902.000 370.000 100 1.690.000 100 

Fonte: DNPM/ DINDEM ;USGS 
 (1)Reservas medidas e indicadas 
(e)Dados estimados,exceto Brasil 

 
 

PRODUÇÃO INTERNA 

 
      A produção brasileira de minério de ferro em 2007 totalizou 354,7 milhões de 

toneladas com teor médio de 65,9%. Essa produção está dividida entre 36 empresas que 
operaram em 53 minas (todas a céu aberto) e utilizaram 54 usinas de beneficiamento.A 
recuperação média dessas usinas  foi cerca de 75%. Em 2007, a produção brasileira 
representou 18,8% da produção mundial, tendo como os principais estados produtores; 
Minas Gerais (72%) e Pará (26%) (DNPM,2008). A principal empresa do país, a Vale e as 
empresas nas quais ela tem participação produziram 308,4 milhões de toneladas. No Brasil 
as principais empresas responsáveis pela produção de minério de ferro são :VALE, 
Minerações Brasileiras Reunidas S/A,Samarco Mineração,Mineração Ônix 
Ltda,Cia.Siderúrgica Nacional (MG),Mineração Corumbaense Reunida,V&W Mineração 
Ltda e a Cia.de Fomento Mineral (MG). 
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IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
 
Em 2007 o Brasil importou 79 t de minério de ferro no valor de US$-FOB 44,000.00. 

As importações  se relacionam com produtos semifaturados, manufaturados e compostos 
químicos. Os principais países que exportaram para o Brasil foram, a China (15%), 
Paraguai (11%), México (9%) e Chipre (7%). Em relação as exportações bens primários de 
ferro, essas atingiram 269,4 milhões de toneladas. Os principais países de destino foram: 
China (33%), Japão (13%), Alemanha (10%), França e Coréia do Sul (5%) (DNPM,2008). 

 
 

CONSUMO 

 
O consumo interno de minério de ferro está diretamente  relacionado à produção de ferro 
gusa e na produção de pelotas utilizados na indústria siderúrgica. Durante o ano de 2007 
foram produzidos cerca de 35,5 milhões de toneladas de gusa e 55 milhões de toneladas de 
pelotas,representando um aumento de 9,2% em relação ao ano de 2006 (DNPM,2008).  

 
 

METODOLOGIA 

 
O fluxograma abaixo descreve a metodologia empregada neste trabalho 

 

 
 

Figura 1- Fluxograma das etapas para a Flotação 
 

 
As amostras de minério de ferro provenientes da região Nordeste do Brasil foram 

denominadas de 159A, 159 B e E12-163. As amostras utilizadas foram homogeneizadas e 
quarteadas pelo método de pilha longitudinal, sendo retiradas alíquotas para ensaio de 

Amostra 

Homogeneização/Quarteamento 

Alíquota 

Flotação 

Secagem 

Análise Química Balanço de Massa 

Análise Granulométrica Densidade Real 
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densidade real (método do picnômetro) e para análise granulométrica, esta efetuada por via 
úmida usando a série Tyler com peneiras de 62; 74; 105 e 149 mesh.  

Em seguida foram realizados os ensaios de flotação, utilizando Célula do tipo 
Denver, em solução com pH regulado por HCl 10% e NaOH (PA).  

Os parâmetros de tempo de condicionamento e de flotação foram mantidos 
constantes com tempo de 1 minuto. 

Os reagentes utilizados na flotação foram o coletor catiônico Duomeen T® na 
concentração de 1x10-4 mol/l e o espumante MIBIC na concentração de 44 g/t. Foram 
analisados os pH 9; 10 e 11 das soluções. Após a flotação as amostras foram coletadas e 
levadas a estufa onde permaneceram por 24 horas e em seguida foram pesadas para 
determinação do percentual de flotação e foram retiradas alíquotas para análise química.  

A análise química foi obtida pelo método da análise de microssonda eletrônica com a 
finalidade de determinar os teores anômalos do fósforo através da análise química total. 
Desta forma foi utilizado um programa multielementar (Si, Al, Mg, K, Ca, Ti, P, Fe e Mn) 
que abrangesse os elementos associados aos minerais. As análises químicas foram realizas 
no LCT da escola politécnica da USP. Após análise química foram feitos os balanços de 
massa do minério de ferro, da sílica e do fósforo observando a recuperação metalúrgica 
destes em relação ao pH da polpa. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Densidade real 
As amostras estudadas 159 A,159 B e E12-163 apresentaram os seguintes resultados 

de acordo com a Tabela 3. 
Tabela 3 - Densidade real das amostras 

A

mostra  

Densidade(

g/cm3) 

Desvio 

Padrão (%) 

159 

A 3,81 3,35 

159 

B 3,85 4,08 

E1

2-163 4,16 3,96 

 
A partir desse ensaio foi possível determinar a quantidade de material a compor a 

polpa, otimizando o percentual de sólidos em 10%. 
 
 

Análise Granulométrica 
 
A análise de tamanho demonstrou uma pequena variação na distribuição do tamanho 

das partículas entre as amostras estudadas, como apresenta o Gráfico 1, mas se encontram 
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dentro da faixa granulométrica indicada para flotação (<150μm) de acordo com Ferreira 
(2003).  
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Gráfico 1 - Análise granulométrica 
 

 
ANÁLISE QUÍMICA 

A análise química apresentou teores de fósforo estrutural nas amostras na ordem de 
0,5% juntamente com os minerais presentes, magnetita, hematita e hidróxidos como a 
goethita. Também foi identificada a presença do mineral apatita e de fosfatos secundários 
que se formaram pela alteração intempérica da mesma. 

 
BALANÇO DE MASSA 

 
Após a análise química foram feitos os balanços de massa do minério de ferro, do 

fósforo e do silício, objetivando a determinação da recuperação metalúrgica dos mesmos 
sob a variação do pH da solução. O gráfico 2 apresenta a recuperação metalúrgica do 
minério de ferro, da sílica e do fósforo. 
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Gráfico 2 – Recuperação Metalúrgica  

 
 
Analisando o gráfico acima observamos que as recuperações metalúrgicas de minério 

de ferro variaram, no pH igual a 9, de um máximo de 92,44% na amostra 159 A, 86,21% 
na amostra E12-163 e um mínimo de 72,67% em 159 B.  

No pH 10 as amostras apresentaram uma recuperação ligeiramente superior em 
relação ao pH mencionado anteriormente, atingindo um valor superior a 90% na amostras 
159 A (93,37%) e na amostra E12-163 (93,62%) apresentando um pequeno decréscimo 
apenas na 159 B com 82,50%. 

As recuperações metalúrgicas sofreram redução no pH 11, no qual foram observados 
valores de 79,09% na amostra 159 A, 83% na amostra159 B e 82,42% na amostra E12-
163. 

As recuperações metalúrgicas de fósforo no minério de ferro apresentou no pH 9 um 
valor máximo de 46,43% na amostra 159 B, e 11,64% na amostra E12-163, enquanto a 
amostra 159 A apresentou um valor inferior a 1%. No pH 10 o melhor resultado obtido foi 
com a amostra 159 B com 24,21% e a 159 A com 15,65%. Em pH 11 a amostra 159 A 
apresentou a maior recuperação 30,84% . 

Em relação a recuperação metalúrgica da sílica, esta apresentou os seguintes 
resultados: No pH 9 as amostras apresentaram recuperações de 87,82% para a amostra 159 
A, 53,51% para a amostra 159 B e 84,49% para a amostra E12-163. No pH 10 foram 
atingidos recuperações de 89,26% na amostra 159 A e 65,15% na  159 B e 97,52 % na 
amostra E12-163. Já no pH 11 a amostra 159 A  obteve 73,22%,a amostra 159 B , 68,68% 
e a amostra E12-163, 77,93%. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De acordo com os estudos realizados e os resultados obtidos concluimos que o 

método de flotação é de grande importância na recuperação do ferro como dos seus 
contaminantes (SiO2 e PO2O5), proporcionando resultados satisfatórios.Como foi analisado 
os resultados das recuperações metalúrgicas obtidas pelo balanço de massa feito para o 
ferro e seus contaminantes ,atingiram resultados eficientes.Na recuperação do minério de 
ferro,a amostra E12-163 no pH 10  apresentou a melhor eficiência com  93,62%. Em 
relação aos seus contaminantes,silício e fósforo ,este apresentou na análise química teor de 
0,5% nas amostras analisadas devido a presença de apatita e de fosfatos secundários. Na 
recuperação metalúrgica do fósforo a amostra 159 B demonstrou uma melhor recuperação 
no pH 9 com cerca de  46,43%,  enquanto a sílica apresentou uma  melhor recuperação em 
pH 10 com 97,52 % na amostra E12-163.  

Portanto, se faz necessário ampliar os estudos em relação as variáveis do processo 
como: coletores, tempo de condicionamento e  espumantes, além de analisar a  utilização 
da água da localidade, já que esse seria mais um fator de parâmetro de controle para o 
método utilizado. 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

1202 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. DNPM, Departamento Nacional de Produção mineral. Sumário Mineral 2008 – 

Ferro. Disponível em: http://www.dnpm.gov.br Acesso em: 1 jun, 2008. 

2. FERREIRA, et al. Avaliação da Produção de um Superconcentrado de Minério de 
Ferro, Revista Escola de Minas, Ouro Preto, p. 191-194, 2003. 

3. IBRAM, instituto brasileiro de mineração.  Panorama Mineral Brasileiro-Ferro. 
Disponível em:http://www.ibram.org.br acesso em: 12 jun, 2008. 

4. LIMA, R.M.F. BRANDÃO,P.R.G. A seletividade no processo de flotação reversa 
de minérios de ferro. ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIO E 
METALURGIA EXTRATIVA, XV,1998, Águas de São Pedro, SP. Anais. Águas de 
São Pedro, SP,1998. 

5. SILVA, P.L.B.. Estudo Exploratório da Flotação em Bancada do Minério de Ferro, 
2008. Monografia, Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, 
2008. 

6. TEODORO, A.L. Remoção de Amina em Carvão Ativado e Zeólita como 
Alternativa para o Tratamento de Efluentes na Indústria de Minério de Ferro, 
2004. Dissertação de Mestrado em Engenharia de Minas e Metalúrgica- Universidade 
Federal de Ouro Preto, 2004, p.12-15.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

1203 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

1204 
 

 
 

PROJETO DE ELABORAÇÃO DE UM LIVRO DIDÁTICO PARA A 
DISCIPLINA PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL 

 
 

Mário Tavares de O. Cavalcanti Neto, Geólogo, Mestrado em Eng. De Produção, 
Coordenador do Grupo Pesquisa Mineral do CEFET/RN 

Mario@cefetrn.br 
 

Alexandre Magno Rocha da Rocha, Geólogo, Mestrado em Geociências , membro do 
Grupo de Pesquisa Mineral do CEFET/RN 

 
Rogério Vidal Nunes Barbosa, Geólogo, Mestrado, membro do Grupo de Pesquisa Mineral 

do CEFET/RN 
 

Milton Issashi Aoqui, Geólogo, Mestrado em,  
 

Marcos Aurélio de Oliveira Maia,  
 

Raí Roberto Dantas da Cunha, aluno do curso de Geologia e Mineração do CEFET/RN 
1 linha em branco 
2 linhas em branco 

 RESUMO 
 
Há quase 50 anos o país forma profissionais técnicos de Mineração e Geologia que atuam em 
todo o território brasileiro contribuindo para a descoberta e exploração de Jazimentos Minerais. 
Contudo, nenhum livro jamais foi publicado visando auxiliá-los nas pesquisas, dúvidas e 
subsídios para a execução de suas atividades. 
 
Um grupo de professores do curso técnico de Geologia e Mineração do CEFET/RN, percebendo 
uma grande lacuna existente na profissão, elaborou um Livro Didático destinado exclusivamente 
para esses profissionais, intitulado “NOÇÕES DE PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL 
PARA TÉCNICOS DE MINERAÇÃO E GEOLOGIA”. O primeiro passo foi a publicação de 
um site (www.pesquisamineral.cefet.hpg.com.br), já disponível na INTERNET, com os 
conteúdos do Livro. O segundo passo é a publicação do Livro em meio impresso, o qual já está 
80% concluído e ainda aguardando a colaboração de professores. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Livro, Pesquisa Mineral, Prospecção Mineral, Técnicos de Mineração e 
Geologia. 
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PROJETO DE ELABORAÇÃO DE UM LIVRO DIDÁTICO PARA A 
DISCIPLINA PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL 

 
 
 INTRODUÇÃO 
 
Ao perceber a carência de material didático para a formação de Técnicos de Mineração e 
Geologia, um grupo de professores do CEFET resolveu preencher esta lacuna, elaborando 
primeiramente um website (www.pesquisamineral.cefet.hpg.com.br) e um Livro destinado 
exclusivamente a esta clientela. 
 
Atualmente, os profissionais de Mineração e Geologia são formados por Centros Federais de 
Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais e Escolas Técnicas particulares. A critério dos 
docentes são recomendados livros destinados a formação de Geólogos e Engenheiros de Minas, 
suprimindo capítulos e/ou conteúdos inadequados aos técnicos, apostilas e registro em caderno. 
Na empresa a formação é complementada com a prática, manuais de procedimentos ou ainda nos 
padrões mestre – aprendiz, no qual o mais experiente treina o “neófito” para a execução de 
atividades de rotina. As fontes de pesquisa são limitadas e de endereçamento exclusivo ao 
pessoal de nível superior. 
 
O site mencionado, a despeito de sua divulgação ainda deficiente, já começa a suprir aquela 
lacuna. Mas é inacessível para o pessoal de campo, especialmente aqueles que labutam em 
regiões inóspitas como a Amazônia. 
 
 
O SITE (www.pesquisamineralcefet.hpg.com.br ) 
 
O site contempla a maioria do conteúdo da disciplina Pesquisa Mineral e algumas ferramentas de 
informática aplicada. Está dividido em cinco partes gerais, a saber: Introdução, Mapeamento, 
Target, Aplicações e Contato. Além de ampla pesquisa bibliográfica, o site procurou trazer 
experiências de atividades profissionais de professores e de técnicos de Geologia e Mineração. A 
manutenção da página na INTERNET, atualizações, etc., são devidas ao Projeto de Re-
estruturação da Pesquisa Mineral apoiado pelo Dpeq. 
 
A primeira parte, intitulada Introdução, é dedicada às definições básicas e classificações de 
Depósitos Minerais, tendo por base ampla pesquisa bibliográfica que inclui diversos livros dos 
mais célebres autores da área. 
 
A segunda parte, intitulada Mapeamento, aborda assuntos relacionados à Cartografia, Geodésia, 
GPS, Bússola, Plani-altimetria, elaboração de mapas em diferentes escalas, Perfis Geológicos e 
Noções de MapInfo e ArcGis. São descritos procedimentos passo a passo, práticas de 
levantamentos expeditos com GPS, Bússola e Trena, abertura de picadas e a influência da escala 
e altimetria no traçado dos contatos geológicos. 
 
A seção denominada Target aborda as principais atividades desenvolvidas na Pesquisa Mineral, 
tais como: Critérios para Seleção de Alvos, Geoquímica, Geofísica, Trincheiras, Sondagens e 
Serviços Mineiros realizados durante a fase de prospecção (shaft, galeria, inclinado etc). Os 
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exemplos são relacionados às atividades desenvolvidas por técnicos e docentes, com ênfase nos 
trabalhos realizados no Estado do Rio Grande do Norte. 
 
Aplicações é uma seção que procura descrever trabalhos de Pesquisa Mineral realizados 
envolvendo diferentes técnicas de prospecção e suas conclusões. Aqui são apresentadas, 
resumidamente, as atividades realizadas em Projetos, seus resultados e como os técnicos de 
Mineração e Geologia atuaram na consecução das mesmas. Esta, como todas as páginas do site, 
está aberta a sugestões, inclusões de novos relatos de experiência e participação dos 
profissionais, o quê é facilitado pela última seção do site, intitulada “Contatos” e outros locais de 
relacionamento indicados visando facilitar a comunicação entre os técnicos e o “feedback” com a 
nossa instituição. 
 
 
O LIVRO 
 
O Livro está quase que totalmente concluído desde maio de 2008, faltando apenas parte relativa 
a Geofísica que o professor Milton Issashi Aoqui promete concluir brevemente, razão pela qual 
ainda não foi para impressão. Ele está baseado no site www.pesquisamineralcefet.hpg.com.br, 
acrescido das críticas e sugestões dos usuários, porém segue um ordenamento algo diferente, 
tendo início com um Capítulo dedicado a Introdução com Definições Básicas de termos, 
Conceitos, Estágios da Pesquisa Mineral e Exercício de Fixação.  
 
O segundo Capítulo é denominado Noções de Depósitos Minerais. Nele são descritas as 
principais classificações de Depósitos Minerais quanto a forma do corpo mineralizado, quanto ao 
processo formador, quanto a características especiais e ralações entre a Tectônica Global e 
Metalogenia. Finalmente são mencionadas algumas noções de estatísticas e a Classificação dos 
Depósitos Minerais Quanto a Regularidade. 
 
O Capitulo III é o Registro Gráfico de Depósitos Minerais, iniciando com noções de Cartografia, 
Geodésia, uso de bússola, GPS, Levantamento topográfico expedito, mapas geológicos, perfis ou 
seções geológicas, blocos diagramas e fotografias ilustrativas. 
 
O Capítulo IV, Seleção de Alvos (“Target”) e Caracterização de Prospectos, foca o trabalho do 
técnico para definir alvos a serem estudados e a sua caracterização como Prospecto. A ênfase 
aqui é no estudo regional e suas ferramentas, tais como a Interpretação de Imagens de Satélite, 
Fotografias Aéreas, Geofísica e Geoquímica Regional. 
 
O Capítulo V é dedicado a Geofísica e ainda a espera de material do professor Milton Aoqui. Já 
o capítulo VI aborda a Geoquímica, desde conceitos gerais à definição de províncias 
geoquímicas e metalogenéticas, etapas e níveis dos levantamentos geoquímicos, concluindo com 
os principais métodos da geoquímica de exploração. 
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O USO DO GEOPROCESSAMENTO NA CARACTERIZAÇÃO E 
SUBZONEAMENTO DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPA-04) DO 

MUNICÍPIO DE NATAL-RN. 
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RESUMO  
Tendo em vista o grande potencial construtivo e imobiliário decorrente do grande fluxo turístico 
da cidade do Natal, a prefeitura Municipal criou seu plano diretor para poder gerenciar melhor o 
desenvolvimento urbano e seus recursos naturais de uma forma sustentável, e hoje através dessa 
preocupação ambiental está contido nesse plano um total de 10 (dez) zonas de proteção ambiental, 
com algumas já legalmente delimitadas assegurando sua função sócio-ambiental justa e 
equilibrada. Este estudo tem como objetivo mostrar as ferramentas de geoprocessamento para a 
delimitação e caracterização das zonas de proteção ambiental do município de Natal, em especial a 
ZPA-04, através do uso de curvas de nível e informações contidas na sua lei de criação, assim 
como outras fontes de dados fornecidas pela prefeitura. Este artigo se deterá apenas aos artigos da 
lei que delimitam seu subzoneamento, gerando mapas temáticos como produto final.  

PALAVRAS-CHAVE: Geoprocessamento, SIG, Zonas de Proteção Ambiental, Subzoneamento, 
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Mapas Temáticos.  
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O USO DO GEOPROCESSAMENTO NA CARACTERIZAÇÃO E 

SUBZONEAMENTO DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPA-04) DO 
MUNICÍPIO DE NATAL-RN. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Para se administrar uma cidade não basta apenas contar com a vontade política a frente da 
administração municipal, mas também ter acesso rápido a informações corretas, confiáveis, 
atualizadas e disponíveis com agilidade para o auxílio no momento da tomada de decisão para a 
prestação de serviço a comunidade (Alves 2000).  

Uma base mínima de dados e informação geo-referenciadas sobre o município, permite o 
aperfeiçoamento da gestão desde espaços a partir de suas características físicas sociais e 
econômicos. Desta forma, a geração de mapas sobre as características físico-sócioambientais do 
território permite a geração de informações que subsidiem a tomada correta de decisão. Utilizando 
um Sistema de Informações Geográficas (SIG) os dados constantes da base de dados e 
informações georeferenciadas sobre o município podem ser transformados em informações visuais 
facilitando o entendimento destes e auxiliado no processo de análise, no intuito de alcançar uma 
melhor gestão municipal.  

É inegável que o geoprocessamento criou, para a pesquisa ambiental, uma dependência para com o 
processamento automático de dados. Entretanto, é igualmente inegável que o uso da computação 
eletrônica causou em desenvolvimento enorme e absolutamente desejável, em termos teóricos, 
relativos a ocorrências de fenômenos ambientais.  

O geoprocessamento constitui importante ferramenta para a geração de informações e 
estabelecimento de bancos de dados temporais, bem como análises de modificações dos elementos 
componentes da malha urbana.  

O crescimento urbano concorre diretamente com a preservação ambiental, uma vez que as 
intervenções antrópicas para moradia e sobrevivência têm, geralmente, levado à destruição do 
equilíbrio ecológico original.  

O município de Natal lançando mão desta premissa utilizou-se da implementação do Sistema de 
Unidades de Conservação –SNUC que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação para que as necessidades das populações locais no 
desenvolvimento e métodos e técnicas de uso dos recursos naturais sejam sustentável, criou a 
Zonas de Proteção Ambiental em locais específicos na Cidade, sendo uma destas a do presente 
estudo, a Zona de Proteção Ambiental ZPA-04.  

Assim, o geoprocessamento tem sido cada vez mais utilizado para estudos de análise ambiental, 
permitindo detectar alterações decorrentes da intervenção humana em ecossistemas naturais ou 
previamente modificados, ou mesmo realizar o diagnóstico das condições ambientais de um 
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determinado local (Dias et al., 2004).  
 
O presente trabalho mostrará o uso do geoprocessamento nesta região, caracterizando as suas 
subzonas e identificando suas características particulares.  

2. CONCEITOS  

 DUNAS: Unidade geomorfológica de constituição predominantemente arenosa, com 
aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situado no litoral ou interior do 
continente, podendo estar coberta, ou não, por vegetação. (resolução CONAMA n°.303 de 
20/03/2002)  
 TABULEIRO: Paisagem topográfica plana, com declividade média inferior a dez por 
cento (aproximadamente seis graus) e superfície superior a dez hectares, terminada de forma 
abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos 
metros de altitude. (resolução CONAMA n°.303 de 20/03/2002)  
 TABULEIROS COSTEIROS: Constituem uma cobertura sedimentar terrígena continental 
de idade pliocênica, depositada por sistemas fluviais entrelaçados e associados a leques aluviais. 
Estes são de grande ocorrência ao longo do litoral brasileiro (Grupo Barreiras). No Estado da 
Bahia, o Grupo Barreiras pode ser encontrado ao longo de toda a faixa costeira, com as 
ocorrências mais importantes nas regiões extremo sul e nordeste. Estas áreas são palco de 
marcante ocupação antrópica como atividades agro-pastoris e expansão do turismo. Estas 
atividades são potencialmente causadoras de desequilíbrio do meio ambiente, através de 
interferências no meio físico. Os sedimentos do Barreiras são também fonte importante de 
materiais de construção e de cerâmica, além de constituírem, em alguns locais, aqüíferos 
importantes, responsáveis pelo abastecimento de água de algumas cidades e vilarejos. (GRUPO 
DE ESTUDO DE TABULEIRO COSTEIRO-www.cpgg.ufba.br/lec/gtabulei.htm)  
 TABULEIRO: forma topográfica de terreno que se assemelha a planaltos, terminando 
geralmente de forma abrupta. No nordeste brasileiro os tabuleiros aparecem de modo geral em 
toda a costa. Paisagem de topografia plana, sedimentar e de baixa altitude também aparece na zona 
costeira da Bahia e do Espírito santo. (dicionário geológico-geomorfológico)  
 
3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Localização da área estudada  

A Zona de Proteção Ambiental que trata este estudo encontra-se no município de Natal localizada 
nos bairros de Felipe Camarão, Planalto e Guarapes, delimitada ao norte com a parte urbana do 
bairro de Felipe Camarão e estuário do rio Jundiaí; ao sul com vazios urbanos do tabuleiro costeiro 
próximos aos riachos Ouro e Prata; a leste com o tabuleiro costeiro em direção à linha férrea e a 
oeste com a BR-226 (Figura 1). 
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Figura 1-Mapa de Localização da ZPA -04  

 

3.2. Base de 
dados e 
material 
utilizado  

Utilizou-
se para o 
desenvol
vimento 
do 
presente 
estudo 
imagens 
aéreas na 
escala  

1:2.000 e 
1:25.000 no 
sistema de 
projeção 
Universal 
Transversa de 
Mercator 
(UTM) na Zona 

25M (sul) e Datum SAD69, juntamente com as 
curvas de nível eqüidistantes entre si na proporção 
de um para um metro que auxiliou na vetorização 
de toda a área limite da Zona de Proteção referida. 
E como fator condicionante na construção do 
estudo e da vetorização utilizou-se os limites e 
características contidas na lei de criação desta 
Zona (LEI Nº 4.912, DE 10 DE DEZEMBRO DE 
1997) e uma escala de visualização de 1/250, para 
uma melhor precisão dos vetores.  

3.3. Classificação  

 SZ-01 (A,B e C): Traçadas com base nas 
curvas de nível e com uma análise do Modelo 
Digital Terreno (MDT). Após a transformação das 
curvas preexistentes de 1m por 1m, em curvas de 
0,5m por 0,5m, e com o MDT, utilizando a 
ferramenta Spatial Analist e o método de 
interpolação IQD (Inverso do Quadrado da 
Distância), foi possível traçar as feições de dunas 
em toda extensão da ZPA, adotando-se como 
dunas o padrão circular e ascendente das curvas, 
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criou-se um 
mapa de 
declividade, 
utilizando as 
curvas 
pré-existentes, 
para que fosse 
possível a 
delimitação da 
subzona A e 
após sua 
delimitação foi 
possível 
vetorizar os 
flancos de dunas 
para a criação 
da subzona C.  
 SZ-02: 
Traçado com 
base nos 
corredores 
dunares 

pré-estabelecidos e com o auxílio da vista em três 
dimensões e com o ajuda da lei que fornece o 
logradouro limitante.  
 SZ-03: Após a prévia delimitação das duas 
subzonas anteriormente citadas e com o auxilio do 
modelo digital do terreno, com a vista panorâmica 
em três dimensões feita com base no modelo 
utilizando à altura base as cotas das curvas de nível 
e com a construção do mapa de declividade, foi 
possível identificar as feições características dessa 
subzona.  
 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Após todo o estudo feito e toda a análise 
interpretativa dos dados, estes, serão apresentados 
em forma de mapas temáticos para uma melhor 
compreensão. A Figura 2 mostra a representação 
gráfica de todo o trabalho realizado. Nele se 
observa toda a representação fornecida pela lei de 
criação desta Zona de Proteção Ambiental. 
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Figura 2-Mapa do subzoneamento da ZPA-04  

A Figura 3 é a representação gráfica do modelo digital do terreno que foi elaborado com base nas 
curvas interpoladas pelo método IQD. A criação deste mapa foi de fundamental importância para a 
composição do trabalho, pois foi através deste que se retiraram várias conclusões a respeito do 
terreno e sua formação. Nele se observa a formação do cordão de dunas, os corredores dunares e 
os terrenos planos e suavemente ondulados. Foi através deste mapa que se pode traçar os limites 
das subzonas 1, 2 e 3.  
 

 
 

Figura 3-Modelo Digital do Terreno (MDT).  

A Figura 4 representa a declividade do terreno entre vinte e quarenta por cento (20% 
-40%), da Zona de Proteção ambiental, que foi feito utilizando a ferramenta Spatial Analist e 
gerado com base no modelo digital do terreno e auxiliou na delimitação da subzona 1A.  
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Figura 4 -Declividade 

 
 

O Modelo Digital do Terreno (MDT) em vista 3D, pode ser visto na Figura 5 no sentido 
SE/NW, dando enfoque aos cordões de dunas ao longo do contorno nordeste da ZPA, a área de 
planície e as feições interdunares. Baseado nas curvas interpoladas pelo método inverso do 
quadrado da distância, utilizando à altura base a cota das curvas de nível, foi possível a criação 
desta feição em três dimensões. Este mapa foi gerado para a melhor visualização das 
características do terreno, nele se observa claramente as feições interdunares, as dunas e as 
micro-bacias de drenagens.  
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Figura 6-Subzoneamento da ZPA-03.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho, ao longo de todo o seu escopo, identificou, delimitou e caracterizou a Zona de 
Proteção Ambiental (ZPA – 04), quanto ao seu subzoneamento. Nesse processo, foram 
identificadas a partir das ferramentas de geoinformação, a formação do cordão de dunas, as micro 
bacias de drenagem, corredores interdunares. Assim sendo, com a utilização do SIG pode-se fazer 
uma gestão integrada entre as diversas áreas do município, aumentando a visão do gestor e 
contribuindo para decisões mais eficientes, atingindo os mais variados segmentos da 
administração pública municipal, sobretudo as de caráter ambiental.  

Com os possíveis agravos aos recursos naturais, sobretudo às zonas de proteção ambiental, 
conseqüentes da crescente expansão do município do Natal, surge a necessidade de uma nova 
maneira de administrar. Essa técnica administrativa deve ser munida de subsídios capazes de 
trazer para o gestor público municipal as informações mais precisas relativas, principalmente as 
áreas geográficas críticas, sujeitas a alterações nos universos bióticos e abióticos de maneira a 
desequilibrar as interações entre os sistemas ambientais, onde as intervenções públicas devem ser 
mais incisivas e urgentes.  

Portanto, o SIG aparece, dando ao gestor a direção precisa para a efetiva atuação da administração 
pública na melhoria da qualidade ambiental do município. No entanto, a utilização da 
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geotecnologia do SIG como ferramenta essencial à gestão pública sustentável, deve ser encarada 
não como uma fórmula mágica para a resolução dos problemas de uma cidade, que pode surgir 
assim, de uma hora para outra.  



 

1218 

 

 
1 Alves, L.L.F. 2000. A criação de um SIG para a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. 
Monografia do curso de Especialização em Geoprocessamento, Instituto de Geociências, UFMG, 
Belo Horizonte-MG, 31 p.  
2 Dias, J.E.; Goes, M.H.B.; Silva, J.X.; Gomes, O.V.O. Geoprocessamento aplicado à 
análise ambiental: o caso do município de Volta Redonda – RJ. In.: XAVIER DA SILVA, J.; 
ZAIDAN, R.T. (org.). Geoprocessamento & análise ambiental: aplicações. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2004, 368 p.  
3 Garra, A. T. Dicionário Geológico-geomorfológico, 6ª ed.-Rio de Janeiro, 1980: IBGE 
1978.  
4 Medeiros, C. N. Geoprocessamento na Gestão Municipal: Mapeamento do Meio 
Físico e Socioeconômico do município de Parnamirim/RN. 2004. Dissertação (Mestrado) 
-Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Geociências. Centro de Ciências Exatas e da Terra, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2004.  
5 Prefeitura Municipal do Natal (Natal, RN). Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo: Ortofotocartas. Natal, 2006. Escala 1:2000.  
6 Prefeitura Municipal do Natal (Natal, RN). Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo: Ortofotocartas. Natal, 2006. Escala 1:25000.  
7 Xavier-da-Silva, J. et al. Geomorfologia e geoprocessamento, in: Cunhe, S. B. e Guerra, 
A. J.T. (ed). Geomorfologia: exercício , técnicas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1996, 283-309 p.  
8 Xavier-da-Silva, J. e Zaidam, R.T. Geoprocessamento e análise ambiental: aplicações. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  
 



V Congresso Iniciação Científica do CEFET-RN 
Natal-RN - 2008.  

.  

1219 
 

 
O ESTUDO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS DO RIOGRANDE DO NORTE COMO 

FERRAMENTA INCLUSIVA DA GEOLOGIA NO ENSINO BÁSICO 
 

 
Micael Batista Damasceno 

Aluno do Curso Técnico em Geologia e Mineração Integrado do CEFET RN e bolsista de 
Iniciação Científica.  micaeldamasceno@yahoo.com.br 

Rosiney Araújo Martins 
Geóloga, Mestre em Geoquímica e Petrologia e Professora do Departamento de Recursos 

Naturais do CEFET RN. rosiney@cefetrn.br. 
Thais Cristina Vargas Garrido 

Geóloga, Professora do Departamento de Mineralogia e Petrologia Ígnea da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (DMPI/FGEL/CTC/UERJ   

 
 

 
 
 

O ESTUDO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS DO RIO GRANDE DO NORTE COMO 
FERRAMENTA INCLUSIVA DA GEOLOGIA NO ENSINO BÁSICO 

 
RESUMO 

 
 O trabalho, realizado em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), tem como meta principal apresentar alternativa de elaboração de material didático, a ser 
utilizado pelos futuros licenciados em Geografia, formados pelo CEFET RN. A meta principal 
desta pesquisa é oferecer aos futuros docentes um diferencial acadêmico relacionado ao 
conhecimento geológico ao permitir que os mesmos abordem os conteúdos utilizando material 
didático de fácil entendimento, para o melhor desenvolvimento de suas atividades em sala de 
aula. O objetivo geral do projeto é estudar as rochas ornamentais do RN e preparar material 
didático ao futuro docente, porém, uma pesquisa preliminar, realizada com professores que já 
atuam nos níveis médio e fundamental, nas escolas de Natal, mostrou a necessidade de se 
construir um conhecimento prévio sobre conceitos de Geologia Básica. Desta forma, optou-se 
primeiramente em elaborar material didático sobre a coluna litoestratigráfica do RN, 
representativa de rochas do pré cambrianas (Domínio Seridó), coberturas sedimentares (Bacia 
Potiguar) e sedimentos recentes (Quaternário) e posteriormente direcionar o tema de forma 
específica para as rochas ornamentais. 
 

 
Palavras chave: material didático, rochas ornamentais, Geologia, Rio Grande do Norte 
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INTRODUÇÃO 
 O presente trabalho foi inspirado em Vargas et al. (2007), cujo eixo temático está 
inserido no projeto de extensão universitária da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). A aplicabilidade do tema no Estado do Rio Grande do Norte é justificada, pois as rochas 
ornamentais são importantes bens minerais para a economia local, presentes em grande 
diversidade e com aceitação no mercado da construção civil, onde são utilizadas como 
revestimentos em pisos, fachadas, arte funerária e outros. O estudo de rochas ornamentais, assim 
como os demais temas geológicos, ainda é abordado de forma incipiente nas escolas brasileiras, 
apesar de representarem conhecimentos essenciais para o mínimo de compreensão sobre o 
Planeta Terra, e importantes na formação de cidadãos conscientes capazes de avaliar e julgar as 
atividades humanas que envolvem a ocupação e o uso do ambiente e dos materiais naturais 
(Carneiro et al., 2004; Mansur et al., (2004). 
 

A meta principal desta pesquisa é oferecer aos futuros docentes, licenciados pelo CEFET-
RN, um diferencial acadêmico relacionado ao conhecimento geológico ao permitir que os 
mesmos abordem os conteúdos utilizando material didático de fácil entendimento, para o melhor 
desenvolvimento de suas atividades em sala de aula. O objetivo geral do projeto é estudar as 
rochas ornamentais do RN e preparar material didático ao futuro docente, porém, uma pesquisa 
preliminar, realizada com professores que já atuam nos níveis médio e fundamental, nas escolas 
de Natal, mostrou a necessidade de se construir um conhecimento prévio sobre conceitos de 
Geologia Básica (Martins, 2007). Desta forma, optou-se primeiramente em elaborar material 
didático sobre a coluna litoestratigráfica do RN, e só posteriormente direcionar o tema de forma 
específica para as rochas ornamentais. 
 
 
METODOLOGIA 
 As atividades iniciaram com pesquisa bibliográfica sobre a abordagem de temas 
geológicos no ensino médio e fundamental e ainda um panorama sobre o estado da arte de rochas 
ornamentais no RN. A partir do Mapa Geológico do RN e realização de aula de campo foi 
elaborada a coluna litoestratigráfica simplificada, contendo exemplares dos diversos tipos de 
rochas (ígneas, sedimentares e metamórficas), com os respectivos nomes, Eras Geológicas, 
unidade estratigráfica que representam e usos. Os estudos de campo consistiram basicamente na 
descrição de afloramentos de rochas e coleta de amostras, observando-se o tipo de rocha, a 
posição litoestratigráfica, a utilização e importância das mesmas para a economia local. As 
amostras coletadas foram cadastradas, serradas nas dimensões 3 cm x 3cm x 0,5 cm e fixadas em 
cartelas mostruários, onde constarão as informações já citadas. A serragem das amostras não foi 
feita de forma convencional devido à ausência de maquinário adequado na Unidade do CEFET 
RN, em Natal. O método alternativo para serrar consistiu na adaptação de uma maquita de 
pedreiro, elaborada por um servidor do Departamento de Indústria da instituição (Figura 1). 
 
 
 Acompanhando a cartela mostruário o futuro docente receberá ainda um roteiro com as 
informações fundamentais para o desenvolvimento de suas atividades em sala de aula, ou seja, 
um estudo sobre os três tipos de rochas, como as mesmas estão distribuídas na coluna 
litoestratigráfica do RN, localização dentro do Tempo Geológico e usos. A partir daí serão 
elaboradas cartelas mostruários sobre aquelas que são utilizadas como rochas ornamentais.  A 
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orientação do bolsista foi realizada de forma presencial, no CEFET RN, e à distância utilizando-
se essencialmente endereço eletrônico (UERJ). 
 

 
Figura 1 – Máquina utilizada para serrar amostras. (A) maquita posicionada na parte 

inferior. (B) serragem da rocha na parte superior. 
 
 
 
RESULTADOS OBTIDOS 

 Os resultados obtidos ainda são de caráter preliminar e consistem basicamente da 
confecção da cartela mostruário referente à coluna litoestratigráfica do RN. A cartela mostruário 
é constituída por 6 exemplares de rochas, representativas das unidades geológicas estudadas na 
aula de campo. 

A Geologia do RN e a cartela mostruário da coluna litoestratigráfica do RN 

A Geologia do Brasil é compartimentada em 10 províncias geológicas (Almeida et al., 
1977) e o RN, assim como praticamente toda a Região Nordeste, encontra-se inserido na 
Província Geológica Borborema (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – O nordeste e a província da Borborema. 
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Figura 2 – Província Geológica de Borborema representando a quase totalidade do NE do 

Brasil. O Estado do RN está identificado pela capital Natal. 

A Geologia do RN representa uma história complexa caracterizada pela distribuição de 
rochas que registram uma história de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Na porção centro-
oeste e grande parte do sul do estado afloram as rochas mais antigas (Domínio Seridó), já a 
porção norte é constituída por rochas sedimentares mais novas (Bacia Potiguar) e, ao longo do 
litoral, encontram-se os sedimentos atuais predominando areias de praias e dunas (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Mapa geológico simplificado do Estado do RN. (Fonte: Lacerda & Alves, 1975) 

A partir do quadro simplificado apresentado acima, os alunos da Licenciatura em 
Geografia realizam atividade de campo visando conhecer os três grandes domínios geológicos, a 
distribuição geográfica no estado, coletam amostras, montam coluna litoestratigráfica e estudam 
a evolução dos eventos geológicos envolvidos na formação dos diferentes tipos de rochas. O 
roteiro de aula de campo que contempla os objetivos das aulas envolve os municípios de Natal, 
Caiçara do Rio dos Ventos, Lages, Lages do Cabugi, Angicos, Açu e Mossoró. No mapa da 
figura 3 o trajeto interliga as cidades de Natal – Açu e Mossoró. 

A primeira análise consiste em identificar que tipo de terreno geológico está representado 
em cada ponto de estudo com base nos 3 principais tipos de estrutura geológica, além da 
importância que representam para a sociedade e as riquezas minerais associadas. Os três tipos 
principais de estrutura geológica analisadas são: 

 
• Áreas de dobramentos modernos ou terciários: são regiões que no período Terciário (era 

Cenozóica) sofreram grandes dobramentos com elevações do terreno, em conseqüência 
de pressões vindas do interior da Terra; 

• Escudos cristalinos: são compostos de rochas ígneas ou magmáticas e metamórficas, de 
idades bem antigas – da era Pré-Cambriana e da Paleozóica; 

• Bacias sedimentares: mais recentes que os escudos cristalinos, datam das eras Paleozóica, 
Mesozóica e Cenozóica. Esses terrenos são constituídos por rochas sedimentares. 

A elaboração da coluna litoestratigráfica simplificada consiste na apresentação dos 
resultados dos pontos estudados, ou seja, as rochas são organizadas de acordo com as idades que 
representam, onde as mais velhas estão na base da coluna e as mais novas no topo (Figura 4). 
Nesse momento o futuro professor trabalha os conceitos de estratigrafia e coluna 
litoestratigráfica, ou seja, a coluna litoestratigráfica representa a seqüência, no tempo e no 
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espaço, das rochas e suas relações genéticas e que a organização na coluna não é 
necessariamente coincidente com a seqüência dos pontos estudado durante o itinerário da 
atividade de campo. Essa idéia é muito comum até mesmo durante o desenvolvimento da ativide 
prática. 

 
Tipo nome Era/período Unidade Uso comum município 
Sedimentos  Areias de 

praias e 
dunas 

Cenozóica / 
Quaternário 

Sedimentos 
recentes 

Construção 
civil 

Natal 

Rocha 
sedimentar 

Argilitos, 
arenitos  

Cenozóica / 
Terciário 

Grupo 
Barreiras 

Construção 
civil 

Macaíba 

Rocha 
sedimentar 

cálcário Mesozóica / 
Cretáceo 

Calcário 
Jandaíra 

Construção 
civil 

Assu/Mossoró

Rocha ígnea Granito Paleozóica / 
Cambriano 

Granitóides 
brasilianos 

Rocha 
ornamental 

Angicos 

Rocha 
metamórfica 

xisto Proterozóico Formação 
Seridó 

Rocha 
ornamental 

Caiçara do 
Rio dos 
Ventos 

Rocha 
metamórfica 

Gnaisse 
migmatizado 

Arqueano Complexo 
Caicó 

Rocha 
ornamental 

Lages do 
Cabugi 

Figura 4 – Coluna litoestratigráfica simplificada do RN, elaborada a partir de dados de 
campo de alunos de Licenciatura em Geografia do CEFET RN. 

A evolução geológica também é vista de maneira simplificada e de fácil entendimento e 
objetiva entender em linhas gerais a evolução do Escudo Cristalino (Domínio Seridó), Bacia 
Sedimentar (Bacia Potiguar) e acrescentando-se os sedimentos recentes, que recobrem a porção 
litorânea do RN. Nesta fase, elaboração de relatório da atividade de campo, os resultados são 
apresentados com base nos estudos sobre a origem e evolução da Terra, rochas ígneas, 
sedimentares e metamórficas, geologia e estratigrafia do RN e recursos minerais associados. 
 
 
CONCLUSÕES 
 
 O estudo de rochas ornamentais como ferramenta inclusiva de temas de geologia, em 
diferentes níveis de ensino, pode ser mais bem trabalhado pelo docente quando o mesmo já 
dispõe de um material didático de fácil entendimento aliado a conhecimentos prévios sobre 
conceitos de geologia básica. Nas turmas de Licenciatura em Geografia do CEFET RN, como 
resultado de entrevistas preliminares com docentes de escolas públicas, a abordagem preliminar 
de conteúdos de geologia básica, aliada a atividade de campo, já se mostra eficaz na atuação de 
futuros docentes em sala de aula, já que os mesmo entrarão em sala de aula com material 
didático de fácil entendimento e produzido por eles mesmos. 
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RESUMO 
A técnica de concentração centrífuga foi introduzida no Ocidente na década de 80 
particularmente para recuperar finos de ouro, posteriormente tiveram a sua aplicação 
ampliada a minérios primários com o intuito de superar as dificuldades encontradas na 
concentração desses finos, pois a técnicas ditas convencionais de concentração gravítica 
não são eficientes no tratamento dos finos. A concentração centrífuga vem sendo utilizada 
com sucesso na recuperação de finos de minérios que vem sendo descartados ao longo do 
tempo como rejeito, devido a não existência de técnicas que possibilitem a recuperação. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão sobre concentração centrífuga e 
suas aplicações na recuperação de finos de minérios.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Concentração centrífuga, Recuperação, Scheelita, Finos. 
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CONCENTRAÇÃO CENTRÍFUGA: REVISÃO E APLICAÇÃO NA 

RECUPERAÇÃO DE FINOS DE MINÉRIOS 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Para superar as dificuldades encontradas na concentração de minérios com granulometria 
fina e com pequenas diferenças de densidades entre os minerais úteis e os de ganga, vêm 
sendo desenvolvidos equipamentos de concentração centrífuga que operam com a 
utilização da força centrífuga e da fluidização do leito de partículas. Esses concentradores 
centrífugos baseiam-se na geração de grandes campos gravitacionais, que permitem uma 
melhor seletividade na separação de partículas “leves” das “pesadas” e entre partículas 
minerais com pequenas diferenças de densidades (CARISSO; CHAVES, 2002). 
 
Surgiram no Canadá substituindo equipamentos rudimentares como as calhas (“sluice 
boxes”) (TRINDADE; FILHO, 2002). Os principais equipamentos são os concentradores 
centrífugos Knelson (KNELSON; JONES, 1994) e o Falcon (FALCON 
CONCENTRATORS INC., 1998). 
 
A concentração centrífuga no beneficiamento de minérios auríferos foi uma novidade 
tecnológica introduzida na década de 80 no Ocidente. Empregados inicialmente com 
minérios aluvionares, posteriormente tiveram sua aplicação estendida a minérios primários 
(LINS et. al, 1992). 
 
Além dos concentradores Knelson e Falcon que utilizam somente a força centrífuga como 
principal agente para a concentração de minerais pesados, surgiu outros dois equipamentos 
que combinam a força centrífuga com outras forças geradoras de movimentos: jigue 
Kelsey, desenvolvido na Austrália, que combina a centrifugação com o movimento de 
pulsação e o Multy-Gravity Separator (MGS), desenvolvido na Inglaterra, que combina a 
centrifugação com movimentos longitudinais semelhantes aos das mesas vibratórias. 
 
A centrifugação pode ser utilizada com sucesso na separação de minerais de alta densidade 
de gangas leves, o que permite pensar nas grandes quantidades de rejeitos de 
beneficiamento de minerais densos que vêm sendo descartados ao longo dos anos pela não 
disponibilidade de equipamentos de beneficiamento baseados em técnicas gravíticas 
capazes de tratar com eficiência as frações finas (HAN; SAY, 1985). 
 
Adicionalmente, contribuem para a diminuição do impacto ambiental, principalmente pelo 
fato de não utilizarem nenhum tipo de reagente químico e apresentarem um baixo consumo 
específico de energia por tonelada processada (SILVA et. al, 1998). 
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CONCENTRAÇÃO GRAVÍTICA 
 
A concentração gravítica é um tipo de concentração mineral que pode ser definida por 
processos no qual partículas de diferentes densidades, tamanhos e formas são separadas 
uma das outras por ação da força de gravidade ou por forças centrífugas (LINS, 2004). 
 
Quando comparados com outros processos de concentração, apresenta várias vantagens 
tais como: alta capacidade de processamento, baixos custos de investimento e operação, 
são menos influenciados pela composição da água, não sofrendo qualquer influência de 
pequenas variações na composição química dos constituintes que se deseja separar 
(SAMPAIO; TAVARES, 2005). 
 
A concentração centrífuga baseia-se na geração de grandes campos gravitacionais, que 
permitem uma melhor seletividade na separação de partículas leves das pesadas e entre 
partículas minerais com pequenas diferenças de densidade. 
 
A figura 1 ilustra as faixas granulométricas nas quais os equipamentos gravíticos são 
geralmente empregados, e em destaque os equipamentos de concentração centrífuga que 
apresentam uma maior tolerância no tratamento de partículas com granulometrias finas. 

 
 

 
 

Figura 1 – Faixa operacional dos equipamentos de concentração gravítica. 
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CRITÉRIO E EFICIÊNCIA DE CONCENTRAÇÃO GRAVÍTICA 
 
O critério de concentração (CC) é usado em uma primeira aproximação e fornece uma 
idéia da facilidade de se obter uma separação entre minerais através de processos 
gravíticos, desconsiderando o fator de forma das partículas minerais. O critério de 
concentração – originalmente sugerido por Taggart em 1943, com base na experiência 
industrial – aplicado à separação de dois minerais em água é definido como segue (LINS, 
2004):  

CC = (pp – 1) / (pl – 1) 
 

Onde: pp e pl são as densidades dos minerais pesado e leve, respectivamente, considerando 
a densidade da água igual a 1. 
 
Para o par wolframita/quartzo, por exemplo, a relação acima assume valores: 
 

CC = (7,5-1) / (2,65-1) = 3,94 
 

A tabela 1 mostra a relação entre o critério de concentração e a facilidade de se fazer uma 
separação gravítica. 

 
Tabela 1 – Significado do critério de concentração. 
CC SIGNIFICADO 

>2,5 Separação eficiente até 200 malhas 

2,5 – 1,75 Separação eficiente até 100 malhas 

1.75 – 1,5 Separação possível até 10 malhas, porém difícil 

1,7 – 1,2 Separação possível até ¼”, porém difícil malhas 

 

De qualquer modo, a tabela acima indica a dificuldade de se alcançar uma separação 
eficiente quando tratando frações abaixo de 200 malhas. É interessante observar que o 
critério foi sugerido para equipamentos que utilizam o principio de gravidade, a introdução 
da força centrífuga tem a capacidade de tornar o processo mais eficiente quando se trata de 
finos e superfinos. 
 
A importância do tamanho das partículas nos processos de concentração gravítica deve-se, 
entre outros fatores, às forças que agem sobre elas. À medida que diminui o tamanho delas 
começa a decrescer a ação das forças de caráter mecânico (CARISSO, 2001). 
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EQUIPAMENTOS DE CONCENTRAÇÃO CENTRÍFUGA 
 
Desenvolvidos e testados pioneiramente pela ex-União Soviética, nos anos 50. Foram 
empregados industrialmente na China, por mais de 20 anos, no tratamento de rejeitos de 
minérios de estanho e tungstênio. Só mais recentemente foram introduzidos no Ocidente, 
no tratamento de minérios de ouro (FIGUEIREDO; CHAVES, 1998). 
 
A versatilidade desses concentradores centrífugos inclui: 
 
a) Capacidade variável – modelos de uma a quarenta toneladas por hora de sólidos; 
 

b) Percentagem em sólidos em peso de alimentação – de vinte a quarenta; 
 

c) Alta razão de concentração ou enriquecimento – mais de mil vezes; 
 

d) Maior possibilidade de recuperação de finos, se comparados com equipamentos 
convencionais de concentração gravítica. 
 
A - CONCENTRADOR CENTRÍFUGO KNELSON 
 
É aplicado preferencialmente para minérios de baixo teor do mineral útil na ordem de ppm 
e sua principal aplicação é na recuperação de ouro. O equipamento consiste de uma cesta 
cônica perfurada com anéis internos que gira em alta velocidade. Estes anéis têm a 
finalidade de reter as partículas de minerais pesados. Os sólidos devem ter tamanho 
máximo de 6 mm e a polpa alimentada a uma concentração de 20 a 40 % de sólidos em 
peso (LINS, 1992). Gera um campo gravitacional da ordem de 60 g. A figura 2 (a e b) 
apresenta o concentrador centrífugo Knelson e um diagrama esquemático do equipamento. 

       

 
(a) (b) 

 

Figura 2 – Concentrador Knelson (a) e diagrama esquemático do equipamento (b). 
 
 

B - CONCENTRADOR CENTRÍFUGO FALCON 
 
Ele é composto de um cone que gira a velocidades próximas de 450 rpm, gerando uma 
intensidade do campo gravítica de até 300 G. Este concentrador consegue separar e 
recuperar partículas pesadas finas e ultrafinas realizando uma concentração eficiente para 
faixas granulométricas entre 1,651 e 0,020mm (CARISSO, 2001). 
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A figura 3 (a e b) apresenta uma visualização do equipamento, de forma frontal e interna. 
 

  

(a) (b) 
 

Figura 3 – Visão frontal (a) e interna do equipamento (b). 
 

O equipamento é particularmente interessante nos casos em que deseja obter uma pequena 
fração de material fino e pesado e um descarte expressivo da massa alimentada (SILVA et 
al, 1998).  

 
 

C - JIGUE CENTRÍFUGO KELSEY 
 
Diferentemente dos concentradores Knelson e Falcon, o jigue centrífugo Kelsey foi 
desenvolvido na Austrália, encontrando-se em operação na concentração de vários tipos de 
finos de minerais, em várias e grandes empresas de mineração, desde 1990. 
 
O princípio de funcionamento baseia-se na combinação dos movimentos de pulsação dos 
jigues convencionais e na utilização da força centrífuga. O equipamento é composto de um 
jigue tipo Harz colocado sobre uma base giratória, esta base girando a alta velocidade, 
produz uma força centrífuga que atua sobre as partículas pesadas de menor diâmetro que 
nos jigues convencionais (CARISSO; CHAVES, 2002). A figura 4 (a e b) apresenta o jigue 
centrífugo Kelsey e um diagrama esquemático do equipamento. 
 

  

(a) (b) 
 

Figura 4 – Jigue centrífugo Kelsey (a) e diagrama esquemático do equipamento (b). 
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‘ 
D – MULTI GRAVITY SEPARATOR (MGS) 
 
Foi um dos últimos desenvolvimentos de Richard Mozley, ele incorpora em um único 
equipamento os princípios de funcionamento de dois outros equipamentos, quais sejam: a 
mesa vibratória e a centrífuga (SILVA et al, 1998). 
O equipamento consiste basicamente de um tambor horizontal, ao qual se aplica um 
movimento de rotação no sentido horário e um movimento de oscilação, semelhante ao 
usado nas mesas vibratórias. O movimento de rotação do tambor, em torno do seu eixo, 
gera um campo gravitacional de 8 a 22 g (SILVA et al, 1998). A figura 5 (a e b) apresenta 
o MGS e um diagrama esquemático do equipamento 
 

(a) (b) 
 

Figura 5 – MGS (a) e diagrama esquemático do equipamento (b). 
 

As variáveis mais importantes que governam a operação são: velocidade de rotação; 
oscilação; ângulo de inclinação do tambor e água de lavagem (TUCKER, et al, 1991). 
 
CONCLUSÕES 
 
A concentração centrífuga apresenta um grande potencial no que diz respeito a recuperar 
as grandes quantidades de rejeitos de beneficiamento de minerais densos que vêm sendo 
descartados ao longo dos anos, ocasionado pela não disponibilidade de equipamentos de 
beneficiamento baseados em técnicas gravíticas capazes de tratar com eficiência os finos. 
 
A técnica de concentração centrífuga vem sendo testada e apresentando bons resultados 
com sucesso na recuperação de finos de minérios de tantalita-columbita (VERAS et al, 
2006), de estanho (SILVA et al, 1998), e tungstênio (CLEMENTE et al, 1993), visando a 
concentração de pirita (HONAKER et al, 1996). 
 
Os concentradores centrífugos podem ser aplicados na substituição dos equipamentos 
convencionais de concentração gravítica, ou trabalhando como equipamento complementar 
de algumas destas operações nos circuitos já existentes. 
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	A GLOBALIZAÇÃO E O AUMENTO DA EXCLUSÃO SOCIAL
	A globalização, como fase atual do capitalismo, vem permitindo um processo de integração econômica sob a égide do neoliberalismo. No mundo inteiro, a globalização é caracterizada pelo predomínio dos interesses financeiros, pela desregulamentação dos mercados, pelas privatizações das empresas estatais e pelo abandono do estado de bem-estar social.
	Entende-se que, dessa forma, a globalização é acusada pela intensificação da exclusão social (com o aumento do número de pobres e de desempregados) e de provocar crises econômicas sucessivas que arruínam milhares de poupadores e de pequenos empreendimentos. Isso porque, na tentativa de superar inúmeras crises do capital, é que a economia mundial capitalista tem passado por diversificados meios de produção, provocando, assim, alteração nas suas relações de trabalho, investimentos transacionais, aumento no fluxo de comunicação e informação (BURBULES e TORRES, 2004).
	É nesse contexto social, financeiro, econômico, altamente excludente e de inúmeras contradições, que surge a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (NEE) organizada pela UNESCO em Salamanca, em junho de 1994. Tal Conferência consagrou um conjunto de conceitos como “inclusão” e “escola inclusiva” que passaram a fazer parte da gíria entre os profissionais ligados à educação (CAVALCANTE, 2006).
	Para muitos, a Declaração de Salamanca representa a consagração de uma educação que atende às diferenças individuais, pois ninguém é excluído estando na mesma escola. Para outros, trata-se de um novo discurso educacional adequado a uma nova economia que integra ricos e pobres, trabalhadores e desempregados, normais e anormais num mesmo sistema de exploração, mantendo todas desigualdades sociais abissais. Tudo pode ser estabilizado e gerar mais valia. 
	O tema não é novo. Durante séculos o debate sobre exclusão/integração esteve centrado sobre a questão da natureza humana. A primeira fronteira entre os homens está na concepção que cada um vai criando sobre a natureza humana. A melhor prova disso é a falta de unanimidade que existe quando são colocadas questões, tais como: o que é o homem? Todos os homens são iguais? Ou uns são mais iguais que outros? A natureza de um branco é igual à de um negro? Todas as definições pressupõem sempre uma relação integração/exclusão. A única coisa seria evitar todas as definições sobre o homem. Mais isso é impossível. 
	A ESCOLA EXCLUDENTE
	A escola, até o final do século XVIII, não permitia, no seu âmbito, todos os que estavam excluídos da ordem social. Somente através da Igreja ou na obra de povoamento das colônias pelo Estado, os órfãos e as crianças mereciam alguns cuidados. No ensino como na sociedade, as diferenças genéticas, reais e imaginárias entre os homens continuavam ser um fator de exclusão social sobre a qual se alicerçavam todas as formas de desigualdade. Não é de admirar a raridade dessas iniciativas de apoio aos deficientes.Só a partir da metade do século XVIII, com a concepção da idéia do universo em evolução, até então considerado estático, vislumbra-se o homem como produto dessa evolução. Passou-se a considerar também que as convenções sociais e a educação diferenciavam o homem. 
	Na Revolução Americana e depois na Revolução Francesa, proclama-se a igualdade de direitos de todos os homens (1776 e 1789, respectivamente). A partir daí, esse ideal transforma-se numa referência fundamental que orienta inúmeros movimentos políticos e educativos em todo mundo.
	Basaglia apud Fontes (2006), afirma que esta ambígua igualdade formal, que num primeiro momento interessa á ascensão da burguesia, torna-se perigosa. A comunidade científica procura então “separar as faixas de indivíduos que se revelam um pouco menos iguais, e a confirmar a sua diversidade para os poder excluir dum jogo em que não há lugar para eles.
	As transformações são importantes e necessárias, afinal tudo está em constante evolução. O problema é que, junto a essas transformações, acabou-se por esquecer certos valores indispensáveis à vida dos cidadãos. Muita coisa evoluiu, porém o básico foi esquecido. Direitos, como obter uma vida digna e de qualidade em todos os seus aspectos, tudo isso ficou em segundo plano. As desigualdades e injustiças sociais cresceram assustadoramente. 
	Criou-se o jargão: “Tudo começa na escola”. Isso não deixa de ser verdade, mas a família é a base de tudo e a escola é espaço mais apropriado para se obter a aquisição do conhecimento, consciência crítica, de se desenvolver a percepção mnemônica, raciocínio lógico, o desejo de mudança, enfim, a construção do desejo cidadão. Os principais objetivos da escola são esses. Como se pode, então admitir a existência de escolas excludentes? 
	No Brasil, o FUNDEB – um novo fundo de financiamento que alcança toda a educação básica e que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio em todas as suas modalidades – promove, através de sua legislação, o estudo gratuito a todos os cidadãos nessa faixa de escolarização, mas o que ocorre muitas vezes é que os cidadãos não sabem disso, de que têm o direito ao acesso a essa escola. Então, aos pais e à escola cabe a responsabilidade de ir à busca desses interesses. 
	Aranha (2004) afirma que, quando a família dispõe de meios efetivos de participação ativa e regular na vida da escola, gradativamente constrói a consciência de que a escola é um bem público que também é seu. 
	“Todo mundo é igual diante da lei”. Essa afirmação representa o desejo de que o Brasil seja assim? Sabe-se que a realidade do país é totalmente outra, é contraditória com essa igualdade afirmada na lei. O Brasil é o país mais injusto do mundo, não porque seja o mais pobre, mais pela polarização entre riqueza e miséria que a maior de todos os países (SADER, 2006). 
	Segundo Cortella (2006) vários fatores explicam a miséria existente no Brasil. O primeiro, seria própria história colonial brasileira, na qual o Brasil transformou-se basicamente em uma empresa de exploração de matéria prima e mão-de-obra. O sistema de ensino público só ocorreu com a revolução burguesa na década de 30. E, apesar do país ter completado 506, o sistema educacional é novo e tem um pouco mais que 70 anos. Em segundo lugar, Cortella ainda ressalta que o Brasil, nos anos 40, passou por um processo violento de urbanização. Nesse período houve uma intensa migração populacional do meio rural para as áreas urbanas. Hoje mais da metade da população brasileira vive em 10 metrópoles, o que acasionou uma explosão de demanda por serviços de educação, saúde e saneamento, onde se encontram as áreas mais prejudicadas dentro da estrutura social brasileira. Houve um grande crescimento populacional nas áreas urbanas e os investimentos não foram capazes de acompanhá-lo. Uma das razões disso ter acontecido foi a ditadura, que ocorreu na metade desses anos 40, não ter priorizado a educação. 
	O Brasil é o exemplo mais típico de uma sociedade escravista em que a riqueza acumulada ao longo dos séculos foi produzida pelos negros trazidos da África para enriquecer as potências colonizadoras que hoje são considerados países centrais. 
	Quando terminou a escravidão, os negros “livres” ficaram reduzidos à condição de pobres e miseráveis, sem acesso às terras em que haviam trabalhado durante centenas de anos. 
	Sabe-se que os países da América Latina vivem uma crise denominada crise do modelo de industrialização. Essa crise é demarcada pelo processo global de reforma do Estado. Sua finalidade é instalar um mercado mundial com finalidade de obter recursos. 
	Os organismos internacionais determinam as diretrizes políticas e ações educacionais brasileiras em sua grande maioria.  As políticas neoliberais de educação são ditadas pelo Banco Mundial (Bird) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). No caso da América Latina, têm-se os documentos da CEPAL/UNESCO (1992) e ORLAC/UNESCO (1990), dentre outros, que definem como o conjunto das nações deve se ajustar à globalização e ao neoliberalismo (CORRÊIA, 2000, p.46).
	A globalização e o neoliberalismo respondem pelas profundas transformações nas relações sociais, políticas, culturais e principalmente econômicas. Dessa forma, a ideologia desses dois processos transformou a visão de mundo, o pensar, o agir ou não agir. Isso traz sérios problemas para a dialética do ser humano e sua formação de consciência crítica. O Banco Mundial (Bird) tem sua atuação abrangente e sistêmica na educação brasileira, e essa relação entre Banco e Governo no processo de privatização afeta a educação. 
	Percebe-se que os países soberanos acumulam mais capital, enquanto os endividados pagam cada vez mais juros e ficam mais submissos às políticas internacionais do mercado. 
	Na atual conjuntura política, social, cultural e econômica, poucos chegam ao ensino superior. Apenas resta a uma minoria analisar sobre a complexidade em que se vive e, no espaço escolar, mostrar a realidade que fere e massacra toda a sociedade de maneira sutil, mas perspicaz.
	O discurso político é muito bonito em época de eleições. Muitos deles afirmam que a saída para as mazelas sociais está na educação e se mantêm como defensores da igualdade social para todos. Falam sobre o futuro do país e desenham-se planos maravilhosos como forma de uma nova ordem e da construção de uma sociedade justa. Porém, não se definem políticas públicas que delineiem um possível início das diminuições dos inúmeros problemas que permeiam o âmbito educacional.  
	Sabe-se que, para se construir o futuro desejado, é necessário começar com um presente promissor em que as expectativas estejam próximas à realidade do cidadão ultrajado pelas injustiças sociais e espera-se que os discursos de época de campanha sejam compatíveis com as suas necessidades. 
	No atual contexto social, qual deverá ser o papel da escola inclusiva? Entende-se que será aquele que perpasse a inclusão de deficientes quer sejam auditivos, visuais, cadeirantes, mentais, etc. 
	A inclusão no âmbito escolar começa, na verdade, quando a sociedade como um todo busca de maneira crítica e conscientemente atender às necessidades dos seus atores sociais. E é necessário que, no espaço escolar, cada integrante dialogue de forma coerente, permitindo o equilíbrio dos diversos interesses interpessoais.  
	PERSPECTIVA DA ESCOLA INCLUSIVA NO ÂMBITO DA GLOBALIZAÇÃO 
	A escola inclusiva é um desafio para a educação, para a sociedade e para o governo brasileiro que, há mais de dez anos aproximadamente, procura instalar projetos e programas a fim de amenizar as desigualdades sociais ocorridas no país. Esse tipo de escola propõe reformas de concepções e atos permitindo que ela participe melhor da democracia e da justiça do país, convivendo com a diversidade das pessoas. 
	A escola inclusiva permite que qualquer criança, jovem ou adulto, independente de sua classe social, compartilhe de uma mesma educação percebendo que cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem diferente, sendo essa deficiente física ou não. Ela também aniquila a idéia de que possa haver uma educação restrita à sociedade elitista. 
	De acordo com a Declaração de Salamanca – documento de 1994 que aborda a educação inclusiva –, o perfil dessa escola é mencionado. Segundo o documento, tal escola deve ser capaz de ir mais além e também incluir crianças, jovens e adultos que tenham dificuldades temporárias ou permanentes, que trabalhem, que sejam exploradas sexualmente, que sejam repetentes de ano, que sofram violação física ou emocional, que possuam residência em local distante da escola, que sejam desnutridos, que vivam em condições de pobreza, que sejam vítimas de guerra ou de conflitos armados, que sejam superdotados, dentre outros casos. Também podem ser incluídas pessoas que estão fora da escola por outros motivos, como, por exemplo, pessoas que estão em atendimento médico ou mesmo aquelas que são excluídas socialmente em decorrência da cor, peso, altura, religião, modo de vestir, falar ou pensar. Enfim, entende-se que a Declaração de Salamanca contribui para que o estudante tenha, entre seus direitos, o de aprender (CAVALCANTE, 2006).
	Sabe-se que ter uma escola inclusiva no Brasil não é tarefa fácil. É necessário vontade para que isso aconteça. Não pode haver nenhum tipo de descriminação ou preconceito. Precisa-se ter vontade, querer, acreditar que pode dar certo e – o mais importante – ter consciência de que alguma coisa já está sendo feita. Existe grande distância entre o real e o ideal, mas é ter coragem para reconhecer que se errou e seguir em frente. Pois, segundo Paulo Freire, “todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre”. Todos possuem limitações, ninguém é perfeito. 
	A escola inclusiva pode ser classificada como aquela que garanta ensino de qualidade e que reconheça e respeite a diversidade atendendo a cada um de acordo com suas necessidades. Dessa forma, uma escola só poderá ser considerada inclusiva quando ela estiver adaptada às necessidades dos indivíduos que a compõem, independentes de sua raça, sexo, idade, deficiência e condição social (ARANHA, 2004).  
	Entende-se, assim, que não adianta se colocar simplesmente o cidadão dentro de uma sala de aula e pensar que isso seja inclusão, deixando-o segregado e excluso. 
	Apesar de saber que a escola inclusiva não se encontra dentro da lógica da globalização, deve-se, enquanto cidadão interessado por uma sociedade mais justa, encontrar dentro da restrita democracia uma maneira que permita a evolução de um sentimento prático e humanitário que promova ainda mais o avanço para a conquista do exercício da cidadania na sociedade brasileira. 
	Não se pode parar a marcha que permite mover alguns entraves para que se possa vislumbrar as novas perspectivas de um mundo mais igual e menos excludente. Essa é uma tarefa que requer mais esforços, pois nenhuma conquista, mesmo que pequena, se dá por acaso. A luta pelos ideais para se alcançar um bem-estar social que culmine com a felicidade do cidadão traz resposta aos seus anseios e claramente deve traduzir uma conquista segura que promova paulatinamente uma revolução na sua qualidade de vida social. 
	CONCLUSÃO
	A escola inclusiva deve esboçar no seu interior, a vívida proposta de elucidar as dificuldades sociais que permeiam a sociedade capitalista em geral, que, na busca de um aperfeiçoamento pelas suas contradições, extrapola cada vez mais, aumentando a distância dos  direitos constituídos ao cidadão e não se furtar à luta de seu cumprimento. Deve-se elevar a tentativa de proporcionar o conhecimento crítico necessário para ser utilizado pelos seus atores, independente de classe social, raça, cor, religião, idade, etc. Não que seja responsável para erradicar a exclusão social sofrida por esses indivíduos, já que a origem desses males é oriunda pela relação do capital com o trabalho, mas deve ser instrumento importante para produzir uma discussão ampla dos inúmeros problemas sociais e estabelecer, acima de tudo, a ótica de combate a segregação social, sem aceitar  passivamente os conceitos do mundo globalizante, produtor das relações neoliberais. Por isso não deve se permitir como reprodutora de um modelo econômico que foge aos seus interesses. Pois, Enquanto instituição, não lhe compete que cumpra determinadas exigências.  
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	CRESCIMENTO POPULACIONAL 
	Entende-se por crescimento populacional o aumento quantitativo do número de indivíduos de uma determinada população dividida por uma unidade de tempo (WIKIPÉDIA, 2008). 
	 Ao longo da história da humanidade a população vem crescendo de forma intensiva, impulsionada por diversos fatores, principalmente os que estão relacionados com as questões econômicas, como é o caso dos períodos da I e II Revolução Industrial, onde o Planeta Terra alcançou os seus primeiros bilhões de habitantes (LUCCI; BRANCO; MENDONÇA, 2003). 
	Para falar em crescimento populacional faz-se necessário retomar, mesmo que rapidamente, os caminhos percorridos por esse processo o qual ocorreu através de cinco fases importantes. 
	A primeira fase, caracterizada por um crescimento populacional lento, é resultado de fatores relacionados aos constantes conflitos bélicos, às precárias condições da medicina e as baixas condições sanitárias. Ela teve início no ano IV a.C. e dourou até o século XVII. A segunda fase é marcada por um crescimento populacional rápido, favorecido pelo avanço da medicina, melhoria das condições sanitárias e em especial pelo sistema capitalista industrial que impulsionava as famílias a terem mais filhos para aumentar a renda familiar. Essa fase compreende ao inicio do século XVII e perdurou até o século XIX, em 1850 (WIKIPÉDIA, 2008).
	Com relação à terceira fase (de 1860 à 1945) e a quarta fase (de 1950 á 1980), pode-se dizer que são os períodos de crescimento acelerado e explosão demográfica respectivamente. Na terceira fase a população mundial duplicou em apenas um século enquanto na quarta fase, fez-se necessário apenas 30 anos para a obtenção desse resultado. Os fatores condicionantes dessas fases são os mesmos encontrados na segunda fase do crescimento populacional (avanço da medicina, melhoria das condições sanitárias, como também a “necessidade” das famílias pobres em terem mais filhos para aumentar a renda). Já em relação ao a quinta fase do crescimento populacional pode-se afirmar que esta é uma fase onde houve um declínio no crescimento da população. Nesta fase encontram-se como fatores condicionantes o avanço da medicina que neste caso não é utilizada para curar doenças, prolongando assim a vida dos indivíduos, mas para criar métodos contraceptivos, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a melhoria na educação, fatores esses que permitem um melhor planejamento família (LUCCI, BRANCO, MENDONÇA, 2003).
	Ao analisamos esse caminho percorrido pelo crescimento da população mundial percebemos que o ritmo desse crescimento vem se intensificando com as mudanças ocorridas na organização econômica e social do planeta no decorrer do tempo, sofrendo apenas um pequeno declínio em seu ritmo nessa ultima fase que já faz parte de nossos dias atuais.   
	AS PRINCIPAIS TEORIAS ACERCA DO CRESCIMENTO POPULACIONAL NO MUNDO
	A questão do crescimento populacional é um assunto que vem sendo discutido por alguns teóricos desde tempos remotos, porém percebe-se uma maior intensificação dessa preocupação em meados da primeira revolução industrial no século XVIII ocorrido na Europa, quando a mecanização do campo provocou a migração da população rural em destino aos centros urbanos. Esses teóricos tinham como objetivo principal de seus estudos analisar e explicar as causas e as possíveis conseqüências do crescimento populacional, principalmente quando ele ocorre de forma desordenada. 
	Dentre esses estudiosos destaca-se Thomas Malthus, o qual ficou conhecido por suas teorias demográficas. Esse teórico afirmava que o crescimento populacional excederia a capacidade da terra em produzir alimentos, aumentando gradativamente a fome e a miséria no mundo, ou seja, Malthus atribuía a miséria e a pobreza ao crescimento populacional. Para ele, esse crescimento tenderia a seguir um ritmo de progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresceria segundo uma progressão aritmética, tendendo a crescer além dos limites de produção natural, resultando na fome e na miséria (AMARAL, 2007).
	Ainda, acerca dessa temática, Damiani (2004) afirma que a miséria para Malthus, é, portanto, necessária. [...] ela mata, ela faz adoecer, reduz o número de matrimônios, pois será mais difícil sustentar filhos. [...] Uma sociedade igualitária estimularia nascimentos, dessa forma estendendo à  todos à pobreza. [...] Malthus discorda, inclusive, da assistência do estado aos pobres, considerando-a nefasta, porque diminuindo a miséria a curto prazo, favorece o casamento e a procriação dos indigentes. 
	Segundo Malthus a solução para se evitar uma possível catástrofe gerada pelo crescimento desordenado da população seria a tomada de medidas rigorosas tais com a proibição do casamento entre pessoas muito jovens; a limitação do número de filhos entre as populações mais pobres; a elevação do preço das mercadorias e a redução dos salários, a fim de pressionar os mais humildes a ter uma prole menos numerosa (AMARAL, 2007).
	Contudo, o que vemos é que Malthus ao desenvolver as suas teorias não considerou a questão da má distribuição de alimentos, os quais estão altamente concentrados nos países ricos, e a desigual concentração de riquezas onde os países subdesenvolvidos são até a atualidade super explorados pelos países ditos hegemônicos.  
	Com a explosão demográfica ocorrida no período que compreende a 4º fase do crescimento populacional citado anteriormente nesse estudo, surgiu a teoria Neomalthusiana a qual vem para reafirmar que o subdesenvolvimento e a miséria dos países perifericos é causado pelo crescimento populacional, uma vez que os governos desses países teriam que investir muito mais em políticas públicas impedindo assim um desenvolvimento efetivo. Estes também questionavam a capacidade dos recursos naturais do planeta caso a população continuasse a crescer desenfreadamente. As soluções encontradas por este grupo de estudiosos para um possível caos causado pelo crescimento desordenado da população mundial seriam as mesmas dadas por Malthus como, por exemplo, o controle da natalidade entre as camadas pobres da população (AMARAL, 2007).
	Todavia, ao analisar essas duas correntes ideológicas, faz-se necessário destacar o posicionamento de Rua, que na tentativa de refutar essas teorias afirma que não basta apenas ter alimentos no mercado se a maior parte da população não tiver poder aquisitivo para adquiri-los. Ele ainda faz menção acerca das políticas mantedoras de preços as quais carecem de ser denunciadas devido ao incentivo que estas dão à destruição dos estoques de alimentos e a não plantação de determinados produtos enquanto há milhões de famintos no mundo (RUA, 1996). 
	Assim como Rua, há outros pensadores que compartilham do pensamento reformista, o qual confere aos países centrais a culpa pela exploração irracional dos recursos naturais. Para os reformistas uma população jovem numerosa, em virtude de elevadas taxas de natalidade, não é causa, mas conseqüência do subdesenvolvimento (SENE, 1998). 
	Sene (1998) ainda afirma que é necessário o enfrentamento, em primeiro lugar, das questões sociais e econômicas para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio. 
	Ainda acerca dessa teoria Sene (1998) afirma que:
	À medida que s as famílias obtêm condições dignas de vida, tendem a diminuir o número de filhos para não comprometer o acesso a de seus dependentes aos sistemas de educação e saúde. Quando o cotidiano familiar transcorre em condições miseráveis e as pessoas não têm consciência das determinações econômicas e sociais, vivem de subempregos, em submoradias e subalimentadas, como esperar que elas estejam preocupadas em gerar menos filhos?
	 Com relação à Teoria Reformista, é possível observar que essa teoria é a que mais se aproxima da realidade, pois analisa de forma objetiva as questões econômicas e sociais da população mundial.
	CRESCIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL
	O Brasil apresentou duas fases importantes no que se refere ao crescimento da sua população, que é a fase de intensa imigração e a fase de intenso crescimento natural ou vegetativo. A primeira fase inicia-se com a entrada dos milhares de negros africanos no país no período da escravidão, perpassando pelo período de imigração dos colonos europeus e perdurando até a década de 1940. Essa fase, apesar de ter sido importante para o crescimento populacional brasileiro, é caracterizada por um crescimento baixo quando comparado com a segunda fase alcançando taxas anuais de no máximo 1,8%, explicada pelas elevadas taxas de mortalidade, principalmente infantil, decorrente das precárias condições médicas-sanitárias, a falta de métodos contraceptivos, etc. Já o período que corresponde ao pós II Guerra Mundial perdurando até meados dos anos 80, é a fase de crescimento populacional significativo para o Brasil, principalmente após a década de 1950, quando há um maior investimento no setor industrial pelo governo brasileiro. O desenvolvimento da medicina e a melhoria das condições sanitárias também foram fatores condicionantes para um maior crescimento da população nesse período, (BRASILESCOLA, 2007).
	 Segundo o site Brasilescola (2007), entre as décadas de 50 e 80 a população brasileira mais que duplicou passando de 52 milhões para 119 milhões de habitante. Em meados da década de 50 o Brasil detinha um crescimento anual médio de 2,6, chegando a alcançar 3%, sendo um dos países do mundo que mais crescia nesse período.
	De acordo com os dados do IBGE, o Brasil cresceu uma média de 10 milhões de habitantes entre os anos de 2000 e 2004 (IBGE, 2004). Atualmente conforme o mesmo instituto acima citado o país apresenta um total de 183,9 milhões de habitantes.
	O que podemos perceber é que vem havendo um declínio no crescimento populacional brasileiro, como nos mostra as análises feitas acima. Contudo, não podemos descartar a possibilidade de um novo crescimento desordenado como o ocorrido entre as décadas de 40 e 80. A criação de políticas públicas de cunho social, como é o caso do programa Bolsa Família, poderá contribuir para esse crescimento caso não haja um controle da natalidade brasileira pelos órgãos criadores do programa. 
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